KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

VÄLKOMMEN
Datum och tid: 2022-03-31, kl 15:30-16:50
Plats: Blå Hallen, stora scenen, Bruksgatan 46

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

Välkommen.

Gustaf Wingårdh (M)
Ordförande
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KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

1.

Upprop

2.

Justering
Förslag till beslut
Digital justering, tisdagen den 12 april.

3.

Fastställande av ärendelistan

4.

Avsägelser
Ärendet i korthet
Följande avsägelser har inkommit:
Oskar Larneby (M), avsägelse avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt,
beslutat den 23 februari 2022,
Linus Hallner (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden, inkommen den
9 mars 2022,
Lina Östergren (M), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
bygg- och miljönämnden samt ersättare i valnämnden, inkommen den 23 mars 2022.
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga beslutet om Oskar Larnebys (M) avsägelse avseende från uppdraget som nämndeman
vid Helsingborgs tingsrätt, beslutat den 23 februari 2022,
att bevilja Linus Hallners (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden,
att bevilja Lina Östergrens (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot i bygg- och miljönämnden samt ersättare i valnämnden.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

5.

Fyllnadsval
Ärendet i korthet
Fyllnadsval behöver förrättas efter Oskar Larnebys (M) avsägelse avseende uppdrag som
nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt, beslutat den 23 februari 2022,
Fyllnadsval behöver förrättas efter Linus Hallners (MP) avsägelse avseende uppdrag som
ersättare i socialnämnden, inkommen den 9 mars 2022,
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),
Fyllnadsval behöver förrättas efter Lina Östergrens (M) avsägelse avseende uppdrag
som ledamot i bygg- och miljönämnden samt ersättare i valnämnden, inkommen den 23 mars
2022.
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att välja ... till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt efter Oskar Larnebys (M),
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Linus Hallner (MP),
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),
att välja ... till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter Lina Östergren (M),
att välja ... till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M)

6.

Revisionsberättelse för år 2021 (KS/2022/166)
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna.
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7.

Godkännande av årsredovisning 2021 för Höganäs
kommun (KS/2021/543)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra räddningstjänsten ett investeringsanslag om 154 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra socialförvaltningen ett driftanslag om 69 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 92 tkr för utvecklingskostnader enligt
beslut i innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ett investeringsanslag om 400 tkr för inköp enligt
beslut i innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel,
att tillföra teknik- och fastighetsförvaltningen ett investeringsanslag om 300 tkr för inköp enligt
beslut i innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel,
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 2 915 tkr för exploateringskostnader
genom att ianspråkta del av budgeterade reserver,
att godkänna årsredovisning 2021 för Höganäs kommun.

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

Page 4 of 304

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

8.

Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
exklusive kommunstyrelsen samt bygg- och
miljönämnden (KS/2021/543)
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja samtliga nämnder exklusive kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2021.
Upplysning till kommunfullmäktige:
Enligt kommunallagens 5 kapitel § 45 får fullmäktige handlägga ett ärende bara om mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Men enligt § 46 i samma kapitel får fullmäktige behandla ärendet om antalet
deltagande understiger hälften på grund av jäv såsom nu när beslut om ansvarsfrihet ska behandlas.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden
(KS/2021/543)
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2021.

10.

Godkännande av uppföljning av intern kontroll 2021 för
Höganäs kommun (KS/2021/444)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021 samt uppföljning av 2021 års förbättringsoch direktåtgärder.
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11.

Detaljplan för Stubbarp 6:32 m.fl. (Stora
vägen/Stubbarps byaväg) i Arild (KS/2006/347)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 10 februari 2022,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av Stubbarp 6:32 m.fl. i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 10
februari 2022.

12.

Godkännande av drifts- och underhållsavtal mellan
Höganäs kommun och Jonstorp vägförening
(KS/2011/698)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun och Jonstorp Vägförening,
att bemyndiga teknik- och fastighetschefen att underteckna driftsavtalet mellan kommunen och
Jonstorp vägförening.

13.

Svar på motion om att avskaffa karensavdraget
(KS/2021/627)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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14.

Svar på motion angående Ängelholm/Helsingborgs
flygplats (KS/2021/566)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att Ängelholm Helsingborgs Flygplats
Holding AB rapporterar om sin verksamhet i enlighet med motionens intentioner.

15.

Svar på motion angående stöd vid deltagande i Eric
Ruuths verksamheter (KS/2021/40)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

16.

Ny motion (KS/2022/197)
Sammanfattning
Följande motion har inkommit:
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L): Motion om öppna
nämndsmöten för åhörare, inkommen den 15 mars 2022.
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-03-31

§
Avsägelser
Sammanfattning av ärendet
Följande avsägelser har inkommit:
Oskar Larneby (M), avsägelse avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt, beslutat den
23 februari 2022,
Linus Hallner (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden, inkommen den 9 mars
2022.
Lina Östergren (M), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i bygg- och
miljönämnden samt ersättare i valnämnden, inkommen den 23 mars 2022.
Beslutsunderlag
Klicka här för att skriva beslutsunderlag.
Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga beslutet om Oskar Larnebys (M) avsägelse avseende från uppdraget som nämndeman
vid Helsingborgs tingsrätt, beslutat den 23 februari 2022,
att bevilja Linus Hallners (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden,
att bevilja Lina Östergrens (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
bygg- och miljönämnden samt ersättare i valnämnden.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Anmälan gäller
Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser detta?
Ange samtliga uppdrag.
Socialnämnden

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse
Nej

Fritext
Om du vill skriva något i din avsägelse skriver du det här.
Jag är tacksam för att ha fått vara med den här tiden men måste på grund av privata
angelägenheter avsäga mig min plats.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Hans Linus Joakim Hallner
Person ID:
Datum: 2022-03-09 12:19
Signerad checksumma: A6783A8FFB9A7DE8F4C4C121E1A9DACDD5483DE4
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Ärendenummer: #60937 | Inskickat av: Hans Linus Joakim Hallner (signerad) | Datum: 2022-03-09 12:19
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Anmälan gäller
Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser detta?
Ange samtliga uppdrag.
Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige
Valnämnden

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse
Nej

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: LINA ÖSTERGREN
Person ID:
Datum: 2022-03-23 23:39
Signerad checksumma: 5122D7EA6EFC2D83D9183BB9FD3F26ADFB898EAD
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Ärendenummer: #61523 | Inskickat av: LINA ÖSTERGREN (signerad) | Datum: 2022-03-23 23:39
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-03-31

§
Fyllnadsval
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas efter Oskar Larnebys (M) avsägelse avseende uppdrag som nämndeman
vid Helsingborgs tingsrätt, beslutat den 23 februari 2022,
Fyllnadsval behöver förrättas efter Linus Hallners (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i
socialnämnden, inkommen den 9 mars 2022,
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),
Fyllnadsval behöver förrättas efter Lina Östergrens (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i byggoch miljönämnden samt ersättare i valnämnden, inkommen den 23 mars 2022.
Beslutsunderlag
Klicka här för att skriva beslutsunderlag.
Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att välja ... till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt efter Oskar Larnebys (M),
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Linus Hallner (MP),
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),
att välja ... till ny ledamot i bygg- och miljönämnden efter Lina Östergren (M),
att välja ... till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M)
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-03-31

§
Revisionsberättelse för 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionens verksamhet 2021.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar
samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vidare tillstyrker revisionen att kommunens årsredovisning
godkänns.
Beslutsunderlag
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2021, inkommen den 16 mars 2022.
Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Höganäs kommun

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021
Linn Höglund
Auktoriserad revisor
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Övergripande analys 2021
Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(mnkr)
133,3
98,2
55,9
10,0
Utfall 2021

Prognos delår 2021

Budget 2021

Utfall 2020

• Förändring mellan prognos vid delår och utfall 2021 uppgår till 35,1 mkr. Stor del av
förändringen mellan prognos och utfall avser ej nyttjade budgeterade reserver.

• Utfallet för 2021 är 123,3 mkr högre än budgeterat resultat för året, av budgetavvikelser

avser ca 45 mnkr realisationsvinster och intäkter från exploateringar. Därutöver
förekommer en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter och generella statsbidrag
om ca 63 mnkr.

Granskning av årsbokslut 2021
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Resultatanalys
Utfall 2021

Utfall 2020

Årets resultat

133,3

55,9 mnkr

Exploateringsfastigheter/Realisationsvinster

-47,3

-27,3 mnkr

Ängelholm Helsingborg flygplats

+5,6 mnkr

Extra generella statsbidrag Covid-19

-48,8 mnkr

Inlösen pensioner, tecknande av pensionsförsäkring inkl. löneskatt

+40,4 mnkr

Försäljning aktier och andelar

-11,0 mnkr

Justerat resultat

►

86,0

14,8 mnkr

Ovan görs en genomgång utifrån poster som vi under revisionen har identifierat som
poster av ”engångskaraktär”, sammanställningen utgör ingen uteslutande redogörelse.

Granskning av årsbokslut 2021
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Prognossäkerhet
Avvikelser mellan prognos
och utfall

mkr
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Prognos delår

►
►
►

Sida 4

2020

2021

Utfall

Under senare år har utfall och prognos visat på god överensstämmelse under perioden
2017-2019.
Skillnad mellan prognostiserat resultat och utfall 2020 avsåg till stor del effekt av inlösen
utav pensioner, vilket inte var medtaget i prognos.
Karaktäristiskt för 2020 och 2021 är att åren präglats av pandemin, vilket medfört
svårigheter vid prognostisering av intäkter och kostnader.
Granskning av årsbokslut 2021
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Nyckeltalsanalys
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Skatteintäkter, statsbidrag o utjämning

 Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 1 602,0 mkr för 2021, vilket är en ökning med
89,0 mkr jämfört med 2020.
 Mellan 2016-2021 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 311,0 mkr.
 Nettokostnader uppgår till 1 492,7 mkr för 2021, vilket är en ökning med 16,8 mnkr jämfört
med 2020.
 Mellan 2016-2021 har nettokostnaderna ökat med 202,2 mkr.
 Viktigt att trenden håller i sig med högre ökning utav skatteintäkter jmf med nettokostnader.
Granskning av årsbokslut 2021
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Skatteintäkter, statsb o utj

 Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2020 och 2021 5,9 %
vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 1,1 % (inkluderat
jämförelsestörande poster).
 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår för 2021 till 93,1% (97,5%)
 I händelse av att ökningstakten för nettokostnader skulle öka mer än ökningstakten för
skatteintäkter krävs på sikt åtgärder.

Granskning av årsbokslut 2021
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Soliditet
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Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.
Soliditet exkl. pensionsåtagande har minskat från 75,7% (2016) till 64,0% (2021).
Soliditet inkl. pensionsåtagande har ökat från 44,1% (2016) till 55,3% (2021)
Den ökade soliditeten inkl. pensionsåtagande 2020 och 2021 är en effekt utav minskat
pensionsåtagande.
Höganäs kommun har en god soliditet i jämförelse med Skånes kommuner.
Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall
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Nämndernas utfall
Budgetavvikelse
(utfall)

Budgetavvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunfullmäktige

0,3

0,0

0,3

Valnämnd

0,0

0,0

-

Revision

0,0

0,0

-

Överförmyndarnämnd

0,1

0,0

0,1

Kommunstyrelse

4,4

4,2

0,2

Bygg- och miljönämnden

0,5

0,3

0,2

Utbildningsnämnd

3,5

3,5

-

Socialnämnd

1,8

3,1

-1,3

Summa nämnder

10,6

11,1

-0,5

Finansförvaltningen

75,4

49,1

26,3

-10,0

-10,0

-

47,3

38,0

9,3

123,3

88,2

35,1

Belopp i mnkr

Budgeterat resultat (ingår under finansförvaltningen)
Exploateringar inkl. reavinster från försäljning av anläggningstillgångar
Total budgetavvikelse
Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall
• Kommunstyrelse
• Utfallet per 31 december visade på ett överskott på 4,4 mkr.
• Av överskottet står kommunledningsförvaltningen för 2,1 mkr, vilket främst avser lägre
•

personalkostnader till följd av sjukskrivningar, föräldraledighet och vakanta tjänster.
2,3 mkr av överskottet står samhällsbyggnadsförvaltningen för. Överskottet beror dels på högre
bygglovsintäkter än budgeterat samt överskott inom miljöverksamhet.

• Utbildningsnämnden
• Utfallet per 31 december innebär ett överskott gentemot budget på 3,5 mkr.
• Det positiva utfallet är främst hänförligt till pandemirelaterade statsbidrag och vakanta tjänster.
Överskottet hänförs i sin helhet till övergripande verksamhet.

Granskning av årsbokslut 2021
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Nämndernas utfall
• Finansförvaltning
• Avvikelse inom finansförvaltningen visar ett överskott om 122,7 mkr jmf
med budgeterat, efter det att budgeterat resultat beaktats.

• Avvikelsen beror huvudsakligen på:
• +45,3 mkr skatteintäkter och generella statsbidrag,
• +32,4 mkr ej nyttjade budgeterade reserver
• +47,3 mkr intäkter exploateringar och realisationsvinster

Granskning av årsbokslut 2021
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Väsentliga
redovisningsfrågor

Page 33 of 304

Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Avsättning pensioner
►
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Ansvarsförbindelse pensioner

2021
Totalt pensionsåtagande

Under 2020 tecknades pensionsförsäkring och inlösen av en del utav
ansvarsförbindelsen skedde. Inlösen medför en väsentlig minskning i
pensionsåtagandet mellan 2019 och 2021.
Granskning av årsbokslut 2021

Page 34 of 304

Balanskravsresultat
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 I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2021 med ett
balanskravsresultat om 120,6 mkr.
 Det finns inga tidigare underskott att täcka.
 Kommunen tillämpar inte möjligheterna till att göra avsättningar till resultatutjämningsreserv
(RUR).

Granskning av årsbokslut 2021
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Investeringsverksamheten
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Genomförandegraden uppgår till 64% (2019: 56%). Större projekt som ej genomförts i
enlighet med budget under året utgörs av överföringsledning i södra Viken.
Investeringsnivån för 2020 var rekord hög.
Under året har nyupplåning skett med 20 mkr inom VA-verksamheten.

Granskning av årsbokslut 2021
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God redovisningssed / Övriga bokslutskommentarer
Exploateringsredovisning
• Under 2020 genomfördes ett omfattande utredningsarbete avseende historiska

•

exploateringsprojekt som ej hade redovisats i enlighet med god redovisningssed. Det avsåg
ett stort antal projekt och många transaktioner varav arbetet var tidskrävande och
omfattade. Färdigställande av utredningarbetet och anpassning av redovisningsprinciper
skedde först till årsbokslutet 2020.
Under 2021 har de nya redovisningsprinciperna fullt ut under hela året. Vår uppfattning är
redovisning av exploateringsprojekt numera uppfyller RKR:s rekommendationer.

Avsättning återställning av deponi
• Under 2018 gjordes avsättning för framtida återställningskostnader avseende deponi om

15,0 mnkr. Mindre del av avsättningen (0,8 mnkr) togs i anspråk under 2020. Avsättningen
är oförändrad under 2021.

Bidrag till statlig infrastruktur
• Avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur gjordes 2019 om 12,5 mnkr utifrån

•

beslut i Kommunfullmäktige. 1,3 mnkr hade utbetalats tom 2020. Under 2021 har
ytterligare 0,6 mnkr utbetalats. Kvarstående avsättning uppgår vid årets utgång till 10,6
mnkr.
Avsättningen är i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.

Granskning av årsbokslut 2021
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God redovisningssed / Övriga bokslutskommentarer
Finansiell leasing
• Kommunen har historiskt inte redovisat någon finansiell leasing i balansräkningen. Enligt RKR
•

R5 skall finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång med
tillhörande skuld i form av förpliktelser att betala framtida leasingavgifter.
Genomlysning av befintliga leasingkontrakt har genomförts och arbetet har färdigställts i
början av 2021. Anpassning har skett utifrån RKR R5.

Kundfordringar
• Vi har i samband med vår granskning noterat att fakturering som sker i december avseende

VA/Renhållning där fakturan avser 2022 inte hanterats som kundfordring respektive
förutbetald intäkt. Faktureringen har istället bokförts direkt på 2022. Hanteringen medför
felaktigt redovisade kundfordringar och förutbetalda intäkter i bokslutet. Resultatet påverkas
inte av hanteringen.

Migrationsersättningar
• Vi har i vår granskning noterat att det inom utbildningsförvaltningen förekommer förutbetalda
intäkter från Migrationsverket om sammanlagt 6,5 mnkr (4,9 mnkr). Ingen del av medlen har
använts under 2021. Enligt uppgift ska en plan tas fram för förbrukning av pengarna
framöver. Vi uppmanar till att säkerställa att en sådan plan beslutas och verkställs.

Granskning av årsbokslut 2021
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God redovisningssed / Övriga bokslutskommentarer
Avstämning koncern
• Arbetet med koncernavstämningar och insamlande av uppgifter från koncernbolag har fortsatt
att utvecklas under året inför upprättande av den sammanställda redovisningen. Finns fortsatt
behov av vidareutveckling avseende insamling av de uppgifter som behövs för upprättande av
den sammanställda redovisning.

• I takt med att antal bolag inom koncernen blivit allt fler har också den sammanställda

redovisningen blivit mer omfattande med fler enheter. Transaktioner mellan bolagen och mellan
kommunen och bolagen behöver fångas upp för att hanteras rätt vid upprättande av den
sammanställda redovisning. Vi rekommenderar att fortsatt arbete sker med utveckling av den
sammanställda redovisningen.

Granskning av årsbokslut 2021
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COVID-19
Resursförstärkning
►

Riksdagen beslutade under våren 2020 om en permanent resursförstärkning till
Sveriges kommuner och regioner från 2021 på 12,5 miljarder kronor, varav 8,75
miljarder kronor till kommunerna.

►

Bidraget ges som ett generellt statsbidrag.

Sida 20
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Nyheter
Finansdepartementet har i september 2021 erhållit utredningen ”En effektiv
ekonomistyrning i kommuner och regioner”.
►

Utredningen bedömer att det nuvarande regelverket i huvudsak har fungerat väl, men att det behövs
förändringar på ett antal punkter, bland annat för stärka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen
och att minska möjligheterna att skjuta upp nödvändiga anpassningsåtgärder när ekonomin är i dåligt
skick.

Utredningens förslag i korthet:
►
Det nuvarande begreppet god ekonomisk hushållning ersätts med god kommunal hushållning i
kommunallagen. En god kommunal hushållning innebär att kommuner och regioner ska förvalta sin
ekonomi på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Ekonomin sätter den yttre gränsen för
verksamheten, som ska vara ändamålsenligt utformad och ha en hög effektivitet. God kommunal
hushållning ska även gälla för de kommunala företagen.
►

Kommuner och regioner ska ta fram ett tioårigt, rullande program för en god kommunal hushållning.
Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur god kommunal hushållning ska uppnås. Mål ska
anges för ekonomiskt resultat, soliditet inklusive pensionsåtaganden, självfinansieringsgrad av
investeringar och för låneskulden. Konsekvenserna för verksamheten av de fastställda målen ska
beskrivas. Programmet ska även ange tillåten risk vid lån och placeringar.
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Nyheter, forts
►

En viss skärpning görs av det s.k. balanskravet, som är den kortsiktigt lägsta godtagbara nivån för
resultatet ett enskilt år och inte liktydigt med god kommunal hushållning. Det enda undantaget från
balanskravet som ska vara möjligt är om kommunen eller regionen har en stark finansiell ställning,
som främst innebär krav på en soliditet inklusive pensionsåtaganden på minst 50 procent. Synnerliga
skäl tas bort. Tiden för att återställa ett negativt resultat kan förlängas från tre till sex år om det finns
särskilda skäl.

►

En resultatreserv införs för ökad flexibilitet i balanskravet, genom att överskott under vissa
omständigheter kan sparas och användas senare.

►

Den nuvarande resultatutjämningsreserven avvecklas och ersättas med en statligt finansierad
inkomstgaranti vid djupa konjunkturfall.

►

Kraven på budgeten skärps för att den ska bli ett mer effektivt instrument i styrningen och för att den
också tydligt ska kopplas till inriktningen i det tioåriga programmet. En samlad bedömning ska även
göras av den kommunala koncernens ekonomi.

►

Kraven på uppföljning genom delårsrapporten förenklas och tidigareläggas, men kraven på att vidta
åtgärder vid avvikelser föreslås skärpas.

►

Ett krav införs på rättvisande räkenskaper för att fullmäktige ska kunna godkänna årsredovisningen.

►

För att stärka tillämpningen och efterlevnaden av reglerna för ekonomisk förvaltning ska bl.a. att
revisorernas granskning av regelefterlevnad utökas som ett led i ett förstärkt ansvarsutkrävande. En
statlig myndighet får i uppdrag att ge vägledning och stöd till kommuner och regioner och att följa den
ekonomiska utvecklingen i sektorn.
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling
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Befolknings-utvecklingen
för januari-december
2021 uppgår till +421
personer (1,6 %).

God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning

►
►

►

Ny styrmodell antogs 2015.
Övergripande målet är att nå 30 000 invånare år 2025 (reviderat mål, tidigare 27
500 invånare).
För att nå visionen finns åtta strategier och fem visionsbyggstenar
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God ekonomisk hushållning
uppföljning finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för 2021
1. Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade
reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag om 1,4
%.


Utfall 2021: 6,1%, målet uppnås.

2. 100 % självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
►

Utfall 2021: Kommunens skattefinansierade verksamhet är fri från lån och målet uppnås.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att Höganäs kommun har en god ekonomisk
hushållning för 2021
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God ekonomisk hushållning

uppföljning visionsbyggstenar och strategier
Visionsbyggsten

Strategi

Full fart inom och till Höganäs

Internationell kunskapskraft

Upplevelsemotorn Höganäs

Växande småstadscharm

Långsiktigt hållbart Höganäs
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Måluppfyllelse

 Förbättra kommunikationerna

• Strategin är nästan nådd

 Arbetsgivare i framkant

• Strategin är nästan nådd

 Stärk skolans bredd och spets

• Strategin är nästan nådd

 Växla upp upplevelsenäringen

• Strategin är nästan nådd

 Förenkla för företag

• Strategin är nådd

 Utveckla dialog och service

• Strategin är nästan nådd

• Förverkliga miljömässig hållbarhet

• Strategin är nästan nådd

• Stärkt social hållbarhet

• Strategin är nästan nådd

Granskning av årsbokslut 2021
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God ekonomisk hushållning

uppföljning nämndmål per strategi


Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse per strategi

Arbetsgivare i framkant

Stärka skolans bredd och
spets
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Förenkla för företag

Stärkt social hållbarhet

Förverkliga miljömässig
hållbarhet

Utveckla dialog och
service
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Växla upp
upplevelsenäringen

God ekonomisk hushållning
uppföljning verksamhetsmål
►

Grafen illustrerar nämndernas bedömning av måluppfyllelsen
► 50 % av målen är uppnådda
► 44 % av målen är nästan uppnådda
► 3 % av målen är inte uppnådda men rör sig i rätt riktning
► 3 % av målen är inte uppnådda
Total målluppfyllelse
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God ekonomisk hushållning
uppföljning bolagen

►

►

Tre av kommunens bolag har beslutat om mål kopplade till fullmäktiges
strategier.
Måluppfyllelsen för de tre bolagen följs upp i bilaga till årsredovisningen.

Höganäs Energi AB
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AB Höganäshem
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Höganäs Omsorg AB

Sammanfattning
Därutöver förekommer det positiv effekt om ca 47,3 mnkr
som avser intäkter från exploateringar samt
realisationsvinster.
God redovisningssed
►
Vi noterar att kommunen under året anpassat redovisning av
leasing i enlighet med RKR R5.
►
Vi noterar att de nya principer och riktlinjer för
exploateringsredovisning som infördes under 2021 fortsatt
tillämpas.. Vår bedömning är att kommunen redovisar
exploateringar i enlighet med RKRs rekommendationer.

Utfall för 2021
►
Resultatet för 2021 uppgår till 133,3 mnkr vilket är 123,3
mnkr högre jämfört med budget.
►
Skatteintäkter, bidrag, utjämning har ökat med ca 5,9% eller
89,0 mnkr vid jämförelse mellan utfall 2021 och utfall 2021.
►
Verksamhetens nettokostnader har ökat med ca 1,1% eller
16,8 mnkr.
►
COVID-19 pandemin har i likhet med 2020 påverkat
kommunens ekonomi, både på kostnadssidan samt
intäktssidan.

►

Investeringar
►
Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige
antagit har ej uppnåtts. Utfallet uppgår till 64% av budget.
►
Prognosen i delåret i augusti var att utfallet skulle motsvara
ca 70% av budget.
►
Större investeringarna avser Skola Viken etapp 2 och
tennis/rackethall.
Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
►
Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till 10,6 mnkr.
Störst budgetavvikelse redovisar kommunstyrelsen med ett
budgetöverskott på 4,4 mnkr och Utbildningsnämnden 3,5
mnkr.
►
Finansförvaltningen uppvisar en avvikelse om 75,4 mnkr exkl.
budgeterat resultat och exploateringar. Ca 32,4 mnkr är
hänförligt till ej nyttjade budgeterade reserver samt 45,3
mnkr avser högre skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Balanskrav och god ekonomisk hushållning
►
Balanskravsresultatet uppnås.
►
Två av två finansiella mål för räkenskapsåret uppnås.
►
Kommunövergripande strategier är tillövervägande delar
nästan uppnådda.
►
En samlad bedömning görs med slutsatsen att:
” Bedömningen är att Höganäs kommun har en god
ekonomisk hushållning för 2021.”
►
Sammantaget bedömer vi att resultatet i årsredovisningen i
allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat
om.

Granskning av årsbokslut 2021
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Sammanfattande bedömning
Efter granskningen av årsredovisningen för 2021 är det vår uppfattning:

• I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, samt eventuella

begränsningar. Granskningen har inte indikerat på några väsentliga fel i redovisade resultat- och
balansräkningar, kassaflöden eller noter för kommunen för räkenskapsåret 2021.

• Vår granskning har också omfattat en bedömning av följsamhet till Lagen om kommunal bokföring

och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) när det
gäller upprättande av förvaltningsberättelse, driftsredovisning och investeringsredovisning.

• I vår granskning har inte noterats några väsentliga avvikelser från lagens och RKRs regelverk.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.

Granskning av årsbokslut 2021
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Linn Höglund
Auktoriserad revisor | Manager | Assurance
linn.hoglund@se.ey.com
+46 76 835 17 43
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Till årsstämman i Höganäs Energi HandelAB
Org nr 556218-7749

HöaaruÄs
KOMMUN
Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport tör är 2021
Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Höganäs Energi Handel AB:s verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen

har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen,

kommunens
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman
fastställda ägard irektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höganäs

/
BertilTore
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HöcaruÄs
KOMMUN

LEKMANNAREVISORERNA

CRANSKNINCSRAPPORT FÖR ÅR 2 021
Ti[[ årsstämman i Höganäs EnergiAktiebolag Org nr 556440-2401

jag av kommunfultmäktige i Höganäs kommun utsedd
lekmannarevlsor, har granskat

H

öganäs Energi Aktiebolags

verksamhet. Styretsen svarar för att verksamheten bedrivs
i entighet med gä[[ande bolagsordning, ägardirektiv och

sammanfattande bedömningen var att Höganäs EnergiAB
inte har säkerstältt att det finns en följsamhet titt lagen
om upphandling i försörjningssektorerna. Rapporten har
kommun icerats med styretsen.

beslut samt de föreskrifter som gä[[er för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
internkontro[l samt pröva om verksamheten bedrivits

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i
allt väsenttigt har skötts på ett ändamåtsenligt och från

i enlighet med fu[[mäktiges uppdrag och må[samt de

ekonomisk synpunkt tittfredsstä1[ande sätt.

föreskrifter som gä[[er för verksamheten.

därtill, med beaktande av ovanstående, att
bolagets interna kontro[[ har varit ti[[räcktig.

Jag bedömer

Cranskningen har utförts enligt aktiebolagstagen,
kommuna[[agen, kommunens revisionsregtemente, god
revisionssed i kommunalverksamhet samt av årsstämman

faststä[tda ägardirektiv.

Höganäs den/

/mars2022

Cranskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning

t

och prövning. Under året har granskningen varit inriktad
på upphandling i entighet med aktue[[a regetverk. Den
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Godkännande av årsredovisning 2021 för Höganäs
kommun
KS/2021/543
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§ 54
GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2021 FÖR HÖGANÄS
KOMMUN
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning som är normerande organ på
området.
Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att verksamheten
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant inom många
områden, till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet.
Resultatet för kommunen uppgick till 133,3 mnkr. Av resultatet är 47,9 mnkr hänförliga till intäkter
kopplade till exploateringsverksamheten och realisationsvinster koppade till försäljning av
anläggningstillgångar. Balanskravsutredningen visar att det inte finns något negativt balanskravsresultat
att återställa. Det starka resultatet beror, förutom på exploateringsintäkter, till största del på ett starkare
skatteunderlag än budgeterat. En väsentlig del av den positiva avvikelsen gällande skatteintäkter och
generella bidrag är pandemirelaterade och därmed av engångskaraktär. Kommunkoncernens resultat
landade på 175 mnkr.
Investeringarna i kommunen uppgick till 141 mnkr av budgeterade 221,3 mnkr vilket innebär en
genomförandegrad på 64%. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2021 på 66% (36%)
och har därmed förstärkts sedan förra helårsbokslutstillfället. Soliditeten inklusive totala
pensionsförpliktelser är fortsatt stark på 55% (51%). Detta är främst ett uttryck för årets starka resultat.
Motsvarande siffror för kommunkoncernen är 86% (71%) avseende kassalikviditeten och 48% (46%)
avseende soliditeten inklusive totala pensionsförpliktelser.
Med anledning av övergången till en rättvisande redovisning avseende exploateringsverksamhetens
intäkter och kostnader från och med 2020 behöver exploateringsenheten 2021 ett ramtillskott på 5 815
tkr för att täcka driftkostnader kopplade till exploateringsprojekten i verksamheten.
Under året har medel beviljats ur innovationsfonden. Då inte alla projekt hunnit starta upp är det
endast räddningstjänsten, socialförvaltningen och kommunledningskontoret som totalt begär
ramtillskott på 313 tkr. Övriga medel föreslås fonderas till nästa år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 25,
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 3 januari 2022,
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, årsredovisning för 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillföra räddningstjänsten ett investeringsanslag om 154 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra socialförvaltningen ett driftanslag om 69 tkr för inköp enligt beslut i innovationsfonden
genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 92 tkr för utvecklingskostnader enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel,
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ett investeringsanslag om 400 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel,
att tillföra teknik- och fastighetsförvaltningen ett investeringsanslag om 300 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel,
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 2 915 tkr för exploateringskostnader genom att
ianspråkta del av budgeterade reserver,
att godkänna årsredovisning 2021 för Höganäs kommun.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-11
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-03
KS/2021/543

Bokslut 2021 Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning som är normerande organ på området.
Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att verksamheten
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant inom många områden,
till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet.
Resultatet för kommunen uppgick till 133,3 mnkr. Av resultatet är 47,9 mnkr hänförliga till intäkter
kopplade till exploateringsverksamheten och realisationsvinster koppade till försäljning av
anläggningstillgångar. Balanskravsutredningen visar att det inte finns något negativt balanskravsresultat att
återställa. Det starka resultatet beror, förutom på exploateringsintäkter, till största del på ett starkare
skatteunderlag än budgeterat. En väsentlig del av den positiva avvikelsen gällande skatteintäkter och
generella bidrag är pandemirelaterade och därmed av engångskaraktär. Kommunkoncernens resultat
landade på 175,0 mnkr.
Investeringarna i kommunen uppgick till 141 mnkr av budgeterade 221,3 mnkr vilket innebär en
genomförandegrad på 64%. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2021 på 66% (36%) och
har därmed förstärkts sedan förra helårsbokslutstillfället. Soliditeten inkl totala pensionsförpliktelser är
fortsatt stark på 55% (51%). Detta är främst ett uttryck för årets starka resultat. Motsvarande siffror för
kommunkoncernen är 86 (71%) avseende kassalikviditeten och 48% (46%) avseende soliditeten inkl totala
pensionsförpliktelser.
Med anledning av övergången till en rättvisande redovisning avseende exploateringsverksamhetens
intäkter och kostnader från och med 2020 behöver exploateringsenheten 2021 ett ramtillskott på 5 815 tkr
för att täcka driftkostnader kopplade till exploateringsprojekten i verksamheten.
Under året har medel beviljats ur innovationsfonden. Då inte alla projekt hunnit starta upp är det endast
räddningstjänsten, socialförvaltningen och kommunledningskontoret som totalt begär ramtillskott på 313
tkr. Övriga medel föreslås fonderas till nästa år.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings årsredovisning för 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att tillföra räddningstjänsten ett investeringsanslag om 154 tkr för inköp enligt beslut i innovationsfonden
genom att ianspråkta del av budgeterade medel

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

Page 64 of 304

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-03
KS/2021/543

att tillföra socialförvaltningen ett driftanslag om 69 tkr för inköp enligt beslut i innovationsfonden genom
att ianspråkta del av budgeterade medel
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 92 tkr för utvecklingskostnader enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta del av budgeterade medel
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ett investeringsanslag om 400 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel
att tillföra teknik- och fastighetsförvaltningen ett investeringsanslag om 300 tkr för inköp enligt beslut i
innovationsfonden genom att ianspråkta budgeterade medel
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 2 915 tkr för exploateringskostnader genom att
ianspråkta del av budgeterade reserver.
att godkänna kommunens bokslut och årsredovisning för 2021

Herman Crespin
Kommunchef
Maria Bylund
Ekonomichef
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Höganäs - en superkommun!
Bäst i Skåne och på plats 11 av landets 290 kommuner. Höganäs kommun fortsätter att leverera!
Under 2021 placeras vi i listan över inget mindre än ”Årets superkommuner”, som rankas av
tidningen Dagens Samhälle. Rankingen över superkommuner har gjorts sedan 2015 och vi har
varit i topp under flera av dessa år men denna gången rankas vi högre än tidigare. Resultatet är
ett kvitto på att vi fortsätter att hålla en jämn hög kvalitet inom alla våra verksamheter – men
också att nya invånare väljer Höganäs kommun som bostadsort och allt fler företagare väljer
kommunen som etableringsplats. Att vi fått utmärkelser för vårt arbete med Agenda 2030
påverkar också bedömningen av årets superkommun.
2021 har varit ännu ett år som präglats av den pandemi som vi fortfarande befinner oss i – vem trodde
att pandemin skulle pågå med den intensiteten även
2021? Vi har, trots det, utfört vårt uppdrag på ett
synnerligen utmärkt sätt. Pandemin har prövat oss
på flera sätt men jag kan med stolthet säga att vår organisation är stark och har beredskap för att snabbt
ställa om för att klara uppdraget som våra kommunmedborgare har gett oss.
Trots pandemi och smittspridning så har vi lagt
grunden för fortsatt utveckling av vår fina kommun. Kommunens samtliga verksamheter fortsätter
att utvecklas i en positiv riktning. Det planeras och
byggs nya bostäder i alla kommundelar. Vi kommer
att stärka vår kommun ännu mer som en destination
genom arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområdet, nytt kulturhus och bibliotek. Höganäs som
keramikort har också tagit steget för att fördjupa
samverkan mellan Höganäs Keramiskt Center och
Höganäs Museum.
Vår drivkraft har varit och är att vi ska leverera välfärdstjänster till kommunmedborgarna som både är
effektiva och håller hög kvalitet. Häromåret genomlyste vi alla våra verksamheter genom att göra den så
kallade Kommunkompassen, ett verktyg för att analysera och mäta kvaliteten i kommunens alla processer - Höganäs kommun vill vara bäst i landet och bli
årets kvalitetskommun. Vi har glädjande nominerats
till att bli årets kvalitetskommun – men om vi blir det
har vi i skrivande stund inte fått svar på än. Samtidigt
som vi fortsätter

att utveckla välfärden i vår kommun ska vi behålla
vår goda ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna
har förändrats ett flertal gånger även under detta
pandemiår. Regeringens stöd till kommunerna har
gynnat Höganäs. Det resultat vi nu redovisar beror
till stor del på stöd som är av engångskaraktär. Befolkningsutvecklingen i Höganäs innebär att efterfrågan på skola, vård och omsorg fortsätter att öka.
Vi har stora investeringsprojekt framför oss och de
förutsätter att vi fortsätter ha mycket starka resultat.
Det är nödvändigt att vi fortsätter hitta nya lösningar
och arbetssätt. Med den starka ekonomi som vi har så
finns det goda förutsättningar att bli en ännu bättre
kommun med hög livskvalitet. Kullabygden är en
fantastisk plats med både närhet till storstaden, 
naturen och hela världen.
Jag är oerhört stolt över alla de goda resultat som
åstadkoms i våra verksamheter och att vi hela tiden
arbetar för att ta ansvar för varje skattekrona. I Höganäs
kommun har vi en professionell verksamhet, som
präglas av kvalitet och medborgarfokus. Engagemang
genomsyrar vår organisation. Mitt varma tack till alla
medarbetare som bidrar till att vår välfärd fortsätter
att utvecklas!

Peter Schölander
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (M)
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REVISIONEN

DEN KOMMUNALA
KONCERNEN

KONCERNFÖRETAG

FÖRETAG MED
ÄGARINTRESSEN

PRIVATA
UTFÖRARE*

NSR 11,5%
Sydvatten AB 2,9%
Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%
Ängelholm Helsingborgs flygplats
Holding AB 10,7%

En komplett
lista över utförare
finns på sidan 47.

Höganäs Energi AB
Höganäs Handel AB

AB Höganäshem

Fastighets AB Viken Eken

Höganäs Omsorg AB
Höganäs Mark- och Exploatering AB
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB
Norra Höganäs Markutveckling AB
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

KOMMUNFULLMÄKTIGE
NÄMNDER
UTBILDNINGSNÄMNDEN

ARBETSUTSKOTTET

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Hotell Strandbaden Höganäs AB

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN

SOCIALNÄMNDEN

Kommunen och de kommunala
bolagens uppdrag
I den kommunala koncernen ingår de helägda
bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem,
Höganäs Omsorg AB, Höganäs Mark och exploatering
AB och Hotell Strandbaden Höganäs AB.
Höganäs Omsorg AB är ett bolag som i nära sam
arbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer
de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller
vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och
sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

VALNÄMNDEN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

ARBETSUTSKOTTET

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
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Den kommunala koncernen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

PLANUTSKOTTET

ARBETSUTSKOTTET

MILJÖUTSKOTTET

KULTUR- & FRITIDSUTSKOTTET

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

AB Höganäshem har till uppgift att inom kommunen
förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och/eller lokaler för affärs-, kontorsoch industriverksamhet och därmed jämförbar verksamhet. Bolaget har ett fastighetsbestånd på cirka 1 350 lägenheter och 180 lokaler.
AB Höganäshem är ägare till Fastighets AB Viken Eken
till 100 procent.
Höganäs Energi AB bedriver eldistribution i ett lokalt
elnät, bedriver produktion, distribution och handel med
fjärrvärme i Höganäs och ansvarar för utbyggnaden av
den digitala infrastrukturen i Höganäs kommun.

KULTUR- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- & FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB, som ägs till
100 procent av Höganäs Energi AB, bedriver sedan 1
maj 2014 elhandel.
Hotell Strandbaden Höganäs AB och Höganäs Mark
och exploatering AB är också helägda där Fastighets AB
Höganäs Kaktusen 32, Höganäs kommun Örestrands
anläggningen AB och Norra Höganäs Markutveckling
AB ligger under Höganäs Mark och exploatering AB.
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DEN KOMMUNALA KONCENEN
Bokslut

2021

2020

2019

2018

2017

-1 423,2

-1 407,1

-1 219,2

-1 293,2

-1 271,3

175,0

100,0

230,3

82,0

70,9

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

53%

52%

55%

49%

52%

Kassalikviditet

86%

71%

95%

73%

94%

1 959,0

1 784,0

1630,2

1 399,8

1 346,9

980,0

941,3

702,7

692,3

591,0

Verksamhetens nettokostnad
Årets resultat

Eget kapital
Långfristig låneskuld

17
16
15

4ÅR

14
13

KOMMUNEN
Bokslut

Bokslut

Bokslut

2021

2020

2019

2018

2017

-1 492,7

-1 475,9

-1 430,0

-1 360,5

-1 343,1

27 589

27 168

26 942

26 566

26 193

Kommunalskatt, kr

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

Finansnetto, mnkr

24,0

18,8

6,5

15,0

19,0

1602,0

1 513,0

1 455,5

1 387,5

1 351,0

133,3

55,9

32,0

42,0

27,4

8,3%

3,7%

2,2%

3,0%

2,0%

4 832

2 058

1 188

1 581

1 046

Verksamhetens nettokostnader, mnkr
Antal invånare 31 december

Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning,
mnkr
Årets resultat, mnkr
Resultat/kommunens skatteintäkter och generella
bidrag, %
Årets resultat/invånare, kr
Eget kapital, mnkr

1236,1

1 103,3

1 005,9

973,9

960,0

Totala tillgångar, mnkr

1 920,3

1 748,1

1 566,3

1 643,4

1 550,0

Nettoinvesteringar, mnkr

141,0

228,2

143,0

185,0

124,0

Nettoinvesteringar/invånare, kr

5 111

8 400

5 308

6 964

4 734

Egen låneskuld (1)

234,0

214,0

145,0

145,0

145,0

Soliditet

64%

63%

64%

67%

65%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

55%

51%

48%

39%

41%

Kassalikviditet
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr

12

Bokslut

66%

36%

51%

77%

108%

174,9

211,4

253,7

263, 4

282,0

11
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MANDATTID: 4 år
VID SENASTE VALET 2018:
fördelades ledamöterna enligt nedan
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1. Lån är upptaget av VA-verksamheten					

2
1
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SOCIALDEMOKRATERNA 7

Bokslut

MODERATERNA 17

Fem år i sammandrag

VÄNSTERPARTIET 1

Bokslut

KRISTDEMOKRATERNA 2

Bokslut

CENTERPARTIET 3

Bokslut

LIBERALERNA 3

Bokslut

MILJÖPARTIET 3

Fem år i sammandrag
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Översikt över verksam
hetens utveckling

SVERIGEDEMOKRATERNA 5
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Politisk styrning
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Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år, i samband
med budget, fastställer kommunfullmäktige i Höganäs
de finansiella mål och strategier som ligger till grund för
uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning
för nästkommande år. Varje nämnd och helägt bolag ska
också fastställa nämndmål som är kopplade till strategierna. I denna förvaltningsberättelse följs mål och strategier upp, indelat i fyra perspektiv.

Höganäs vision 2025
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. Visionen består av fem olika byggstenar som beskriver var
kommunen vill vara år 2025 och som resulterar i ett övergripande befolkningsmål – 30 000 invånare till år 2025.
Visionen grundar sig bland annat på en omvärldsanalys
som beskriver vad Höganäs kommun måste satsa på för
att hänga med i utvecklingen. För att nå det tillstånd som
byggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram.
Strategierna finns till för att hjälpa kommunen att förflytta sig framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna kan beskrivas som fokusområden och ska utvärderas
kontinuerligt. De kan förändras under resans gång beroende vilka utmaningar som kommunen står inför. Till
strategierna kopplas nämndmål och det är tillsammans
med nämndmålens sammanlagda utfall som en bedömning görs hur det har gått för en strategi. Till strategierna
finns även strategiambassadörer kopplade, det är tjänstemän som besitter en nyckelkompetens som är kopplad direkt till strategin. Strategierna bedöms utifrån fyra färger:

Nämndmål

Uppsiktsplikten

Synpunktshantering

Utifrån de åtta strategierna har kommunens nämnder satt
upp mål. På det viset byggs det upp en tydlig koppling,
en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna och strategierna
å ena sidan och nämndmålen för verksamheterna å andra sidan. Utifrån dessa mål ska förvaltningarna ta fram
verksamhetsplaner som leder till att nämndmålen uppnås. Nämndmålen finns i bilagd verksamhetsberättelse
under respektive nämnds rubrik. Planering och uppföljning görs uppdelat i de fyra perspektiven, ekonomi, medborgare, medarbetare samt utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över alla
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder
som för kommunala bolag. Budget med flerårsplan, verksamhetsplaner och mål är viktiga styrdokument som ger
underlag för genomförande av verksamhet och ekonomi.
Varje månad görs en månadsrapport där prognoser om
större budgetavvikelser eller större brister i verksamheten
redovisas. Månadsrapporten innebär att vi kontinuerligt
gör en bedömning med 12 månaders perspektiv framåt.
Den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med uppföljning av verksamheter och ekonomi. Efter årets slut
upprättas ett bokslut och det görs en årlig bokslutsgenomgång där nämndpresidier, koncernledning och ekonomer
sammanfattar det gångna året. Med analysen från årets
uppföljning och med bokslutet i ryggen drar budgetprocessen igång på nytt.

Under året har det kommit in totalt 165 ärenden i våra
e-tjänster för synpunktshantering. Av dessa ärenden är 45
stycken inskickade anonymt. Den kategori som använts
oftast är ”stadsutveckling och trafik” med 32 ärende samt
”bygga och bo” med 26 ärende. När det gäller felanmälan, till exempel ej fungerande gatubelysning, oklippta
gräsmattor, döda djur och felparkeringar, hänvisar vi våra
medborgare till DeDu där felanmälan kan göras till gata
och park. Under året kom det in totalt 2 238 synpunkter i DeDu, där felparkering och släckt belysning är de
två kategori som använts mest med 266 respektive 306
anmälda ärenden.

VISIONSBYGGSTENAR

STRATEGIER

NÄMNDSMÅL

Budgetprocessen
Budgetprocessen utgår från kommunens budgetprinciper.
Principerna fastställs årligen av kommunfullmäktige i
samband med att budget för nästkommande år behandlas. Principerna beskriver bland annat att kommun
styrelsens arbetsutskott varje vår beslutar om nämndernas planeringsram. Nämnderna ska därefter upprätta ett
budgetförslag inom beslutad planeringsram.
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 10 ska kommunfullmäktige fastställa budgeten för nästkommande
år innan november månads utgång. Förvaltningarna
upprättar därefter en internbudget inom ramen för de
tilldelade anslagen. Internbudgeten ska också innehålla
handlingsplaner för verksamheten.

Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

Uppföljningsprocessen

Strategin är nästan nådd.

Enligt kommunens budgetprinciper ansvarar budgetansvariga chefer för att planera och genomföra verksamheten inom fastställd budget. Budgetansvariga ska därför löpande följa upp och analysera budgetavvikelser och vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett utfall i balans
med budget.
På enhetsnivå ansvarar budgetansvariga för att löpande
informera närmaste chef om enhetens ekonomiska läge.
Uppföljning till kommunstyrelsen på förvaltningsnivå
görs löpande via månadsrapporter. I delårsbokslutet presenteras en prognos för helårets resultat.

Strategin är inte nådd men vi rör oss i rätt riktning.
Strategin är inte nådd.
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten

Intern kontroll
Intern kontroll handlar om att se till att våra verksamheter
bedrivs så effektivt som möjligt och att vi når de mål som
beslutats utifrån våra grunduppdrag, lagar och regler. I
arbetet ingår att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och
brister som hindrar kommunen att nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Detta gör kommunen varje år genom att upprätta interna kontrollplaner, där framtagna
risker kontrolleras, följs upp och åtgärdas. I takt med att
omvärlden förändrats genom exempelvis nya lagar, nya
mål och inte minst ny teknik så behöver även det interna
kontrollarbetet uppdateras, det är på så sätt ett ständigt
pågående utvecklingsarbete.
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga
för den interna kontrollen inom sitt respektive område.
Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för att det är
god intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer
reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade
anvisningar, rapporterings- och uppföljningsmaterial.
Samtliga nämnder och styrelser har gjort uppföljning av
de kontroller och åtgärder som beslutats om i intern kontrollplan för 2021. På de kontroller som visat avvikelse
under året har det gjorts en eller flera förbättringsåtgärder
som följs upp under 2022.
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Kommunens resultat för 2021 uppgår till 133,3 mnkr.
Om resultatet från intäkter som tillhör exploateringsverksamheten samt realisationsvinster av anläggningstillgångar inte räknas in uppgår kommunens resultat till
85,4 mnkr som är hänförligt den löpande verksamheten.
Ett långsiktigt hållbart Höganäs är en viktig visionsbyggsten i Höganäs vision 2025. Höganäs ska ha en fortsatt
stark beredskap för ekonomiska risker och ska vara bland
Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen.
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och
begreppet har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa en god
ekonomisk hushållning, krävs att varje generation står
för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer
morgondagens medborgare att få betala, inte bara för den
verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare
generationers överkonsumtion.
Höganäs kommun ska, som ansvarig för medborgarnas
skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Höganäs kommun ska ha
en långsiktig ekonomisk tillväxt och ett resultat som garanterar framtida kommuninvånare en bibehållen eller
förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar.
Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra
till att resurserna i verksamheten används till rätt saker
och att de används på ett effektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen
definierat:
• Finansiella mål och riktlinjer
• Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av
kommunfullmäktige i samband med behandlingen av
budget, delårsrapport och årsredovisning.
De båda finansiella målen är uppnådda. Kommunen ska
redovisa ett positivt resultat, det vill säga ett överskott
motsvarande 1,4 procent inklusive finansnetto och del av
outnyttjade reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet motsvarar 6,1
procent och målet är uppfyllt. Det andra finansiella målet är att investeringar inom skattefinansierad verksamhet
ska vara självfinansierade. Höganäs kommuns skattefinansierade verksamhet är fri från lån och även detta mål
är därför uppnått.
De strategier som definierats för att nå visionen och en
god ekonomisk hushållning är sammantaget uppnådda
eller på god väg. I visionen strävar vi efter att bli fler
medborgare i kommunen. Vi växer och framförallt
ökar andelen äldre. Utifrån nämndernas uppföljning av
mål och verksamhetsberättelser är vår bedömning som
helhet att verksamheten bedrivs i linje med kommunens
visionsbyggstenar och strategier. Ekonomin är stabil och
resultatet är positivt. Vi rör oss således i rätt riktning och
med en ekonomi i balans. Bedömningen är att Höganäs
kommun har en god ekonomisk hushållning för 2021.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
Befolkningsmål

27.589

Under året har kommunen växt med 421personer.
Den 31 december hade Höganäs 27 589 medborgare i kommunen.

medborgare
i kommunen

Befolkningsgraf

Antal medborgare
28 000
27 500
27 000
26 500
26 000
25 500
25 000
24 500

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

År

Befolkningsgrafen ovan visar Höganäs kommuns befolkningsutveckling från 2015 till 2021.

Under
året har
kommunen
växt med

421
personer

Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.
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Uppföljning av våra visions
byggstenar och strategier
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Visionsbyggsten: Full fart inom och till Höganäs
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter
att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver vara uppkopplat mot växande storstäder som Malmö/

Lund och Köpenhamn, det vill säga det ska gå fort att förflytta sig till och från större städer.

Strategi: Förbättra kommunikationerna
Driva, samarbeta
och arbeta för att få
till stånd utbyggnad
av fysisk och
digital infrastruktur
ikommunala,
regionala och
nationella
sammanhang.

På Storgatan mellan Arnbergs plats och Triangelplatsen finns det numera en cykelgata där motordrivna
fordon får köra på cyklisternas villkor. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas även på
trånga och mer trafikerade gator som inte har särskilda cykelfält.
Utvecklingen av det nya gång- och cykelnätverket i den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs (vid ICA Kvantum) där staden möter det
öppna landskapet.
Det finns nu 50 publika laddplatser runt om i kommunen, i Höganäs centrum, Nyhamnsläge, Jonstorp, Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden. Det betyder att vi är nummer 1 i Skåne vad
gäller publika laddplatser.
Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på
Mölle infartsparkering och på Kullaberg. 9 000 – 10 000 fordon har under sommaren använt den nya
parkeringsplatsen i Mölle och cirka 30 000 – 40 000 fordon under hela året. Höganäs har numera en
parkeringsstrategi och på hemsidan finns en digital parkeringskarta som visar var och hur länge det går
att parkera runt om i Höganäs.

Från kol till diamant
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Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna är rustade
för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet. Näringslivet och kommunen i Höganäs
lockar ”the best and the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola
och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialiseringar.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor.

Strategi: Arbetsgivare i framkant
Vi ska uppfattas som
en av de bästa arbetsplatserna i Sverige.
Vi ska vara en cool,
modern och innovativ
arbetsgivare. Vi ska ha
ett ledarskap och ett
medarbetarskap som
är tydligt, engagerat
och professionellt. Vi
ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta
tillvara medarbetarnas
kompetenser.

3

Visionsbyggsten: Upplevelsemotorn Höganäs
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Visionsbyggsten: Internationell kunskapskraft

Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna
strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i
en gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av.
Omvärldsanalys: Höganäs måste hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande

bransch som professionaliseras snabbt.

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen
Skapa förutsättningar
att utveckla nya besöksattraktioner ihop med
näringen och vässa de
besöksattraktioner som
redan finns. Arbeta tillsammans med företag
och föreningar för att
stärka upplevelseutbudet och destinationen
Höganäs/Kullabygden.
Stärk stadskärnan till
en livligare upplevelse- och handelsplats.
Utveckla utbudet
av kultur-, sport och
rekreationsmöjligheter.

Förutsättningarna för att ge kommunens medarbetare en riktigt bra arbetssituation två år in i en pandemi är
utmanande. Många av våra verksamheter har under året brottats med att inte kunna bedriva verksamhet på
samma sätt som tidigare, men med uppfinningsrikedom, handsprit, visir och utglesning har verksamheten
ändå kunnat bedrivas på ett säkert sätt. Förvaltningarna har löpande gjort avvägningar kring skyddsutrustning, distansarbete och digitala mötesformer. Krisledningsgruppen har varit aktiverad i stort sett hela året.
Medarbetarundersökningen visade på att vi inte fullt ut lyckats hålla uppe motivationen hos medarbetarna, att utmaningarna under året för kommunens ledare varit tuffa och satt sina spår både i ledarskapsindex och i styrningsindex. Detta resulterade i ökat fokus på motivationshöjande insatser under hösten, för att
hålla uppe modet på våra kämpande medarbetare. Flera förvaltningar har prövat nya vägar i att mötas både
digitalt och fysiskt fast med avstånd, de har haft extra utbildningar och stressföreläsningar, julpyntstävlingar
och pulsmätningar. Som i så många andra organisationer har den digitala mognaden tagit ett skutt under
året och inslag av distansarbete är mer regel än undantag i vår målsättning att glesa ut i våra kontorslokaler.
Samtidigt ger mycket distansarbete andra utmaningar kring bland annat ergonomi och avskildhet.
Frisktalen har mot bakgrund av detta lyckligtvis hållit sig på en hög nivå under året och andelen
månads- och heltidsanställda har ökat vilket gett extra bra kontinuitet i verksamheterna.
För den fortsatta utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet så har en medarbetardiamant och
en ledardiamant arbetats fram för att tydliggöra arbetsgivarens förväntningar på chefer och medarbetare.
Implementeringsarbetet är i full gång och vi stärker alla medarbetare i deras medarbetarskap och egna ansvar.

Vi har under året jobbat med frågan om ett levande Kullabygden året om, detta för att möta
utmaningen vi haft de senaste åren med extremt många besökare på några få platser under några
veckor under sommaren. Vi genomförde bland annat en kampanj, 10 gömda pärlor där vi lyfte
mindre kända platser för att sprida ut våra besökare. Vi genomförde också en influenserkampanj
inom Familjen Helsingborg, “ditt naturnära äventyr”, 31 influencers fick uppleva nordvästra Skåne
i Höstskrud under 45 dagar, varav 11 valde att besöka Kullahalvön. 80 inlägg med fler än 1000
stories som nådde 1 800 000 unika personer.
För att få fler att besöka kommunen har vi utvecklat reseanledningar under andra delar av
året än sommaren, där vinterbad är en viktig del. Vi har än så länge lyckats få 3 badstegar som
ligger i under hela året, men har förhoppningar på att även kunna få till en bastu i Mölle för att
företagen ska kunna paketera och sälja vintern på ett annat sätt. Vi har också haft en isbana på
plats i stadskärnan för både besökare och invånare.
Olika projekt pågår fortlöpande med syfte att stärka strategin exempel på detta är utvecklingen
av hamnområdet, sammanslagning av Keramiskt center och Höganäs museum liksom ombyggnaden av Storgatan som är klar med alla etapper utom en. Stadslivsgruppen har också erbjudit
olika evenemang och pyntat för en levande stadkärna året om.
Av de 269 nystartade företagen under året var 24 inom besöksnäringen. Många roliga nyheter
som tillförde nya reseanledningar till Kullabygden, bland annat Salty dog i Mölle som riktade sig
mer mot en yngre målgrupp med livemusik, något som tidigare saknats, även glamping i vingård
och olika evenemang som Kullared på Blå Hallen har bidragit till fler upplevelser i Kullabygden.

Strategi: Stärk skolans bredd och spets
Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna,
spetsa och profilera i de
högre åldrarna och då
med koppling till näringsliv. Skapa samarbeten där
skola, näringsliv och universitet/högskola möts.

I Höganäs kommun går 87 % av barn i åldern 1-5 år i förskola, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det
finns ett medvetet arbete för att få fler barn till förskolan då vi ser att ett högt deltagande i förskolan bidrar
till goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
Under hösten har mottagningsenheten, vars uppdrag är att underlätta skolstarten för nyanlända
elever, startas. Med enhetens tvärprofessionella kompetens kartläggs elevernas skolkunskaper och placeras
i språkförstärkningsgrupper som finns på tre av kommunens F-9 skolor. Att få en bra start i det svenska
skolsystemet är avgörande för en lyckad skolutbildning.
För att öka likvärdigheten vad gäller centrala elevhälsans insatser samt använda den höga kompetens
som finns inom elevhälsan i Höganäs har fortbildningsinsatser i rektorsgruppen genomförts under hösten.
Kompetensutvecklingen rör aktuella ämnen. Istället för att köpa in insatser används den kompetens som
finns i organisationen. Elevhälsan utvecklar sina spetskompetenser och gemensamma arbetssätt både inom
och mellan yrkesgrupperna. Detta stärker i sin tur skolans bredd och spets.
Andelen elever i år 9 som under våren var behöriga till yrkesprogram var 86,5%, motsvarande nationell andel för kommunal grundskola var, enligt Koladas mest aktuella siffor daterade 2020, 83%.
Kullagymnasiet har breddat sin idrottsprofil och erbjuder eleverna e-sport på schemat. E-sporten är en
allt större sport som omsätter stora summor, både avseende utövande och spelutveckling. Skolan har samtidigt också spetsat till sitt samarbete med fotbolls-, padel- och ishockeyklubbar för att ge eleverna bästa
förutsättningar att satsa på både sin skola och sin sport.
Business Friday, är en nyhet som innebär att elever på Kullagymnasiet besöker företag i deras näringslokaler. Detta kompletteras med företagarbesök på skolan och samverkan med kommunens olika förvaltningar och bolag. Satsningen syftar till att ge eleverna en bättre bild av branscher, yrkesroller och framtidsmöjligheter och samtidigt skapa motivation. Kullagymnasiet har under höstterminen startat upp sitt
mentorsprogram där elever i årskurs 3 erbjuds en mentor från ett företag, där yrkesroller och förväntningar
kan diskuteras. Andelen gymnasieelever som tog examen från Kullagymnasiet var 96,1% att jämföra med
rikets 91,6%.

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

Arbetet med att förenkla för företag fortsätter att ge fina resultat. Höganäs har fått mycket goda
omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat under 2020 och 2021. I SKR:s
Insiktsundersökning är Höganäs precis som förra året trea i Sverige. Vi är alltjämt etta i Skåne.
Det totala NKI:et har ökat något från 83 till 85. Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjdkund-index) på flera av delområdena, bland annat inom bygglov (NKI 88, plats 2 i Sverige),
livsmedelskontroll (NKI 88, plats 7 i Sverige) samt miljö- och hälsoskydd (NKI 83, plats 10 i
Sverige).
Under året har vi genomfört cirka 50 företagsbesök. Antalet företagslotsärenden (en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden)
har under året ökat kraftigt och vi har totalt genomfört tolv företagslotsar. Inom ramen för
Familjen Helsingborgsamarbetet har handläggare inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd
samt bygglov erbjudits och gått en utbildning i motiverande samtal för att utveckla servicegraden ytterligare. Även en gemensam utbildning i stärkt företagsklimat, samordnad och arrangerad av samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsavdelningen, har genomförts under året.
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Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där
kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö
genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkel
heten och närheten finns kvar 2025.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/
kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former. Höganäs behöver ha beredskap för
åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

Strategi: Utveckla dialog och service
Skapa smarta
forum och former
för konstruktiv
dialog med
medborgare,
näringsliv och
föreningsliv.
Utveckla service
i framkant för
att möta krav
på smidighet,
enkelhet och
snabbhet.

I SKR:s insiktsundersökning behöll vi vår fina placering och är i den absoluta toppen i Sverige. Servicecenter
som är våra medborgares väg in i kommunen har under året haft ett snitt på inkommande samtal på 7 800 per
månad och av dessa samtal tas 69 % direkt omhand av servicecenter. Vi ser en ökning av digital kontakt med
kommunen där inkommande chattar har mer än fördubblats samt att kommunikation och frågeställningar
på kommunens facebooksida ökat. Webben www.hoganas.se nylanserades i april 2021 och har sedan dess haft
830 000 sidvisningar av 276 000 unika besökare. Vid lansering kopplades rek.ai på, ett verktyg som genom
artificiell intelligens ger varje besökare personaliserade rekommendationer med länkar som passar besökaren.
Flera digitala utvecklingsinsatser har gjorts i kommunen för att förenkla för våra medborgare, besökare
och företagare. Nya e-tjänster har utvecklats för att möta behovet av att kunna lösa sina ärende dygnet runt.
Vi ser även att satsningen på digitala tjänster ger resultat. I år har till exempel 75% av alla ansökningar och
anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänst.
Vi har fortsatt arbetet med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer. Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig. Under året har vi även gått över
till ett digitalt parkeringsövervakningssystem.
Kommunen har också satsat mycket på utvecklingen av välfärdsteknik och digitalisering som stöd för
den enskildes självständighet. Exempel på detta är utöver e-tjänster även digitala spel och DigiRehab. Ett
integrationsprojekt, “Nyckel till fritid”, startade i slutet av året och har som målsättning att få nysvenskar att
intressera sig för att delta i föreningsliv. Ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Under året har flertalet medborgardialoger genomförts, bland annat på temat digitalt utanförskap,
hotellet i Höganäshamn och ett nytt bibliotek/kulturhus.
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Visionsbyggsten: Växande småstadscharm

Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner.
Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det
är lätt att leva hälsosamt i Höganäs.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris,
klimatförändringar och resursbrist.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet
Integrera miljö
mässig hållbarhet i
alla processer och
verksamheter.
Tydliggör och ta
hänsyn till miljö
konsekvenser av
våra beslut.

Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt. Aktuell hållbarhets årliga ranking visar att
kommunen gör mycket rätt. Vi placerades på plats 26 i Sverige och på plats fem av de skånska kommunerna,
ett resultat som är markant bättre än tidigare år. Vi ser också att positionen kan stärkas ytterligare genom
beslutade åtgärder kopplade till miljöprogrammet. Under året kom kommunen med i “Glokala Sverige” och
i samband med det påbörjades strategi för Agenda 2030. Förtroendevalda och tjänstepersoner har fått utbildning i de globala målen och förvaltningar och bolag har startat arbete med att utveckla sitt bidrag till uppfyllelse av målen. Ett viktigt steg för att stärka vårt hållbarhetsarbete.
Under året ser vi att energiförbrukningen fortsätter minska i kommunens lokaler. Spillvärmeutnyttjandet till fjärrvärmeproduktionen är hög. Vi fortsätter bygga ut laddinfrastruktur för elbilar och under året har
laddstolpar byggts ut vid hemvårdens hus. För tunga fordon har avtal om HVO bränsle tecknats som är ett
fossilfritt alternativ till diesel.
Genom en ny livsmedelsupphandling har vi stärkt miljöprestandan på de livsmedel som kommunen
köper in med ökad andel ekologiska och närodlade livsmedel. Ett projekt för att minska avfallsmängden har
genomförts på Väsbyhemmet tillsammans med NSR, projektet planeras även spridas till andra boenden i
Höganäs Omsorg AB.

Strategi: Stärkt social hållbarhet
Utveckla levande
livsmiljöer för att
möta olika behov
och skeenden i
livet. Utöka möjligheterna till möten
mellan människor.
Erbjuda alla samma möjligheter att
bidra, som att vara
med i samhälls
gemenskapen.

Servicecenter har under
året haft ett snitt på

7.800

inkommande samtal
per månad

18

Arbetet för stärkt social hållbarhet har under året fortsatt med goda resultat generellt sett. Vid årsskiftet låg
arbetslösheten i kommunen på en relativt låg nivå, både jämfört med andra kommuner i Skåne och nationellt. Det gäller både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten i alla åldersgrupper. Långtidsarbetslösheten sticker fortsatt ut negativt, en nationell trend. Vi arbetar dock framgångsrikt med motivation
till studier, extratjänster och arbete i kombination med utbildning, för att få ut fler på arbetsmarknaden.
Det är tydligt att känslan av trygghet har ökat på våra skolor under året. Systematiska och långsiktiga
satsningar på trygghet och värdegrund börjar ge resultat. Exempel på detta är arbete med trygghetsteam, systemstöd för att hantera kränkningar och andra tillbud, elevcoacher, organiserade rastaktiviteter och vuxna som
ingriper i högre utsträckning. Arbetet för ökad delaktighet bland elever är på god väg, men vi är inte i mål.
Klienter inom socialtjänsten, specifikt Individ- och familjeomsorgen, är förhållandevis nöjda med
bemötande och tillgänglighet. På frågan hur nöjd man är med det stöd man får av socialtjänsten, sammantaget, är över 90 % nöjda. Ett område sticker dock ut negativt, ungdomar +13. En genomlysning av
socialtjänstens arbete kopplat till ungdomar i riskzonen inleddes mot slutet av året.
Inom LSS-verksamheterna är en majoritet av brukarna nöjda med bemötandet. Vad gäller tryggheten
är siffrorna något lägre och här kan det finnas fortsatt utvecklingspotential. 100 % av omsorgstagare inom
äldreomsorgen uppger att de är nöjda med bemötandet. För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten och
därmed minska antalet medarbetare som möter omsorgstagare, har ett stort arbete genomförts med fokus på
utbildning i bemanning och införande av stödsystem. Vi arbetar också med Delaktighetsmodellen för att öka
delaktigheten bland brukare och omsorgstagarare, samt med modellen IBIC, Individens behov i centrum.
Vad gäller mötesplatser, har vi fått ett antal nya mötesplatser i både digitalt och fysiskt format. Digital
fritidsgård för ungdomar har lanserats, en satsning på friluftslivet har inletts och Mötesplats Snäckan för
personer med funktionsvariationer har öppnat. Trots pandemin har vi arrangerat en mängd olika aktiviteter
och evenemang under året, för både barn och unga, familjer och seniorer, med tusentals deltagare totalt.
Dessutom har Sportbanken öppnat, en verksamhet för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning.
Under våren hade vi tyvärr en sprängning på Långarödsvägen som vi tillsammans, inom koncernen,
hanterade väl efter omständigheterna. Tryggheten och säkerheten i våra bostadsområden bedöms, trots
allt, vara hög. Problemen med narkotika och öppen droghandel oroar dock, problem som tycks ha ökat
trots stängda gränser och begränsat inflöde under pandemin. Polisen i Höganäs har arbetat mycket aktivt
mot narkotikaproblematiken, det har medfört att antalet anmälda narkotikabrott har skjutit i höjden, i
brottsstatistiken. Något som också ökat på ett oroande sätt är våldet i nära relationer. Pandemin har bidragit
till denna ökning, även detta en nationell trend.
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Väsentliga händelser
Nominerad till Sveriges
kvalitetskommun

Nytt fritidsprojekt för nyanlända
barn och ungdomar

Vi har under året blivit nominerade till att vara en av
fem kommuner som nu har chansen att plocka hem utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst
med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik
och samhällsbyggande och med att leverera tjänster med
hög kvalitet. Förutom Höganäs är Burlöv, Nacka, Stockholm och Vallentuna nominerade. Vinnaren presenteras
på Kvalitetsmässan i Göteborg i maj 2022.

Sedan augusti pågår ett projekt som heter ”Nyckel till
fritid” och har som mål att erbjuda nyanlända barn och
ungdomar i kommunen en introduktion till fritidslivet
i Höganäs. Det är också en möjlighet att ta tillvara på
nyanländas egna erfarenheter och engagemang.
Föreningsaktiviteter främjar hälsan, ger sociala kontakter och skapar ett utökat nätverk, vilket kan vara till stor
hjälp för nyanlända familjer. Ambitionen som kommun
har är att vara mer aktiv och arbeta mer långsiktigt för
att föreningslivet ska bli en naturlig del i de nyanlända
familjernas liv.

Bland de tio bästa kommunerna på
sociala medier
Enligt Dagens Samhälle tillhör Höganäs de 10 bästa
kommunerna i Sverige på sociala medier. Vår målsättning med vår starka närvaro på sociala medier är att
informera och inspirera våra följare. Antalet följare på
varje kanal visar att många är intresserade att få uppleva det Kullabygden har att erbjuda och ta del av livet
i Höganäs kommun.

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

Välj Kullagymnasiet, spela hockey

Strategierna ”växla upp upplevelsenäringen”,
”stärk skolans bredd och spets”och nyaste strategin
”stärkt social hållbarhet” är kopplade till perspektivet medborgare.

Kullagymnasiet har tagit pucken och ger unga elever
möjlighet att satsa på sin ishockeykarriär på gymnasienivå. Ett nytt starkt samarbete har trätt i kraft och i augusti gavs elever möjlighet till samma elitutbildning som
andra specialiserade gymnasium har runt om i landet.
Jonstorp Hockey har skolat många hockeyproffs genom
åren som spelar i både NHL och SHL – här finns erfarenheten, kulturen och kompetensen.
I Jonstorps nya och fräscha lokal arbetar erfarna tränare
för att ge hockeyspelande ungdomar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och frodas hemma i bygden.
En fantastisk möjlighet för såväl kommunen i stort som
för framtida talanger.
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Medborgare

Höganäs kommun fortfarande
billigast i Skåne
Nils Holgersson-rapporten utropar för tredje året i rad
Höganäs kommun som den billigaste bostadskommunen i Skåne och den nionde billigaste i Sverige. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets
samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för
sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som
finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Kvaliteten i våra verksamheter med
medborgaren i fokus
Höganäs deltar i projektet ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK). Syftet är att genom jämförelser skapa kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett
medborgarperspektiv. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som
kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.
KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal som är indelade
i följande områden:
BARN OCH UNGA
STÖD OCH OMSORG
SAMHÄLLE OCH MILJÖ

Läs om våra resultat på nästa sida.
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Ett antal nyckeltal som är plockade ur de cirka 40 mått som är med i KKiK presenteras nedan. Diagrammen
visar resultatet, värdet, från den kommun med sämst resultat och den kommun med bäst resultat. Det visar också
resultatet för Höganäs och vilket som är medelvärdet. De färgglada måttlinjerna anger hur Höganäs kommuns
resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön ruta betyder att Höganäs resultat ligger bland de
25 procent av kommunerna med bäst resulat, gul ruta bland de 50 procent i mitten och röd ruta bland de
25 procent som har minst fördelaktigt resultat. Den vita trendpilen till höger anger om värdet är en förbättring eller
en försämring för Höganäs mellan 2020 och 2021.

BARN OCH UNGA

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel

MEDEL HÖGANÄS

SÄMST

BÄST

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa,
kommunala skolor, andel
HÖGANÄS

SÄMST

MEDEL

BÄST

PROCENT

PROCENT

69,7

8,6

73,7

91,5

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

91,1 94,6 100

legat i princip oförändrad, med ett medelvärde på 15 dagar. Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från
en dag upp till 71 dagar. I Höganäs är väntetiden 7 dagar
vilket är i samma nivå som förra året.
Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade
med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller medelvärde, vilket är en negativ utveckling. I Höganäs har vi
relativt kort väntetid till särskilt boende, 22 dagar inom
äldreomsorgen. För LSS har vi för få med ansökningar
och värdet kan därför inte visas.
Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen
hemtjänst ligger på 16 personer i snitt i Sverige. Spridningen av resultaten mellan kommuner sträcker sig från 7
personer till 24 personer. I Höganäs har vi ett genomsnitt
på 19 personer. Detta gäller hos de personer, 65 år eller

BÄST

MEDEL

MEDEL

SÄMST

BÄST

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt)

SÄMST

PROCENT

ANTAL BARN

5,4

5,1

4,4

57,9

88,2

92,5

MEDEL

BÄST

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
HÖGANÄS

SÄMST

PROCENT

Andelen elever

som tar examen från gymnasiet inom
4 år är relativt stabilt sedan 2015 men trenden har visar på
ett högre värde än förra året som var 69,5 procent. I detta
resultat ingår också de elever som började gymnasiet på
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever.
Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa i Sverige
men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som
fått godkänt betyg. I Höganäs ligger vi bra till, av alla i
åk 9 har 94,6 procentgodkänt betyg i idrott och hälsa.
Vi vet att idrottandet minskar i landet bland såväl flickor
som pojkar och i alla åldersgrupper och hoppas att pandemin inte bidragit till avhopp när aktiviteter legat nere.
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,
medelvärde
HÖGANÄS

STÖD OCH OMSORG

SÄMST

MEDEL

1

24

7

MEDEL HÖGANÄS BÄST

MEDEL

BÄST

19

16

7

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel

HÖGANÄS
SÄMST

MEDEL

BÄST

PROCENT

DAGAR

180

HÖGANÄS

ANTAL

15

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

SÄMST

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar, medelvärde

SÄMST

DAGAR

71

Personaltätheten inom förskolan sjunker något till snittet
5,2 barn per årsarbetare i Svergie, Höganäs ligger ytterligare lite högre med 5,4 årsarbetare per barn. Detta avser
alla förskolor oavsett regi.
Matematiken i åk 6 tillhör de globala målen där vi kan se
att fler och fler i barn i Sverige inte klarar matematiken.
Höganäs ligger över medel i Svergie på 92,5 procent, vilket är ett riktigt bra resultat jämfört med övriga kommuner. Totalt sätt i Sverige går det att se skillnader mellan
flickor och pojkars resultat men också vilken utbildning
som föräldrarna har spelar roll på barnens resultat.

BÄST

44

22

7

65

88

93

MEDEL

BÄST

100

100

KILO

56

74

85 86

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng på frågeformulär

753

MEDEL

BÄST

HÖGANÄS
SÄMST

59

91 96

Resultaten vad företagsklimat enligt öppna jämförelser

fortsätter att vara riktigt bra. Medelvärdet i Sverige har
ett index på 74 där Höganäs ligger på 85. Höganäs är
tredje bäst i Sverige enligt Insikt och visar på en positiv
trend sedan 2012. Nyckeltalet ”delaktighetsindex” visar
på en stor spridning mellan kommunerna där 91 procent
av maxvärde är högsta värde och 15 procent lägst. Höganäs resultat är 91vilket är näst bäst resultat i Sverige är är
bland annat en effekt av arbetet med strategin ”utveckla
dialog och service”. Värdet baseras på 25 frågor för att få
en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, exempelvis
via medborgardialoger och möjligheten att få kontakt
med en politiker.
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MEDEL

BÄST

PROCENT

PROCENT

15

266

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel

HÖGANÄS
SÄMST

526 517

SAMHÄLLE OCH MILJÖ

HÖGANÄS
6,4

äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag
(måndag-söndag). Mätningen avser tiden mellan 07.0022.00. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvårdspersonal räknas inte. Brukare som inte bott i det egna
hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas
ur mätningen.
Brukarbedömningnen av hemtjänst och äldreboende
gäller personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett
att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. I
undersökningen får de svara på frågor om de känner sig
trygga, lider av oro, deras generella hälsotillstånd, bemötande och om de ofta besväras av ensamhet. Här har
Höganäs bättre resultat på 93 procent än rikes 88procent
men har även fortsättningsvis en förbättringspotential.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor,
HÖGANÄS
andel

HÖGANÄS
SÄMST

65,8

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har i Sverige
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

2

27 29

75

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend på riksplanet för total mängd insamlat
hushållsavfall, vilket är positivt då allt mindre slängs.
Jämfört med resten av riket är Höganäs bra på att samla
in förpackningar och returpapper men mindre duktiga
på farligt avfall, mat- och restavfall.
Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 29
procent, men med en spridning från 2 procent till hela
75 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i
södra Sverige och främst i storstadsområden. Vill du läsa
mer om våra mått i kommunens kvalitet i korthet (kkik)
kan du gå in på vår hemsida www.hoganas.se.
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Väsentliga personalförhållanden
Omställningen med fler heltidsanställda har medfört
flera fördelar i kontinuitet, men även nya arbetssätt
som innebär påtagliga förändringar för verksamheterna. Samverkan och dialog pågår med medarbetare, på
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper, för att fortsätta utvecklingen av bemanning och schema.
Kommunledningskontorets många visstidsanställda beror på det stora antalet åtgärdsanställningar (arbetsmarknadsåtgärder) som Höganäs Utvecklingscentrum fått
statligt stöd för. Dessa åtgärdsanställda är utplacerade
i de kommunala verksamheterna, men organisatoriskt
är de anställda på Utvecklingscentrum på kommun
ledningskontoret. Åtgärdsanställningarna omfattar ett
år, men kan förlängas ytterligare ett.

Strategin ”arbetsgivare i framkant” är
kopplad till perspektivet medarbetare
Bemanning och volym
Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid årsskiftet
1 783 personer, 25 fler än fjolåret – denna siffra inkluderar Höganäs kommun, Höganäs Omsorg AB, Höganäs
Energi AB och AB Höganäshem. I övriga kommunala
koncernbolag finns inga anställda. Ytterligare 280 personer var visstidsanställda vid årets slut, 38 färre än året
innan vilket gjorde att totalt sett var antalet månadsanställda något lägre än året innan. Antalet timvikarier/intermittent anställda ligger i stort sett på samma nivå som
2020, det skiljer 4 personer vid årsskiftet. Detta på grund
av att pandemin satt fokus på kontinuitet och verksam
heterna har sett ett värde i att låta befintlig deltidsanställd
personal frivilligt gå upp i tid och arbeta mer, istället för
att ta in en extra korttidsvikarie.
Efter flera år av en sjunkande sjukfrånvaro gick sjukfrånvaron upp under 2020, för att nu under 2021 sjunka lite
igen. Sjukfrånvaron var 6,2 % av den totala arbetstiden
för koncernens månadsanställda (det vill säga tillsvidare
anställda och visstidsanställda med månadslön) under
2021, att jämföra med 7,0 % under 2020. Om man
istället tittar på all arbetad tid i koncernen blir årets siffra
5,8 % att jämföra med 2020 års nivå på 6,6 %.
Höganäs Omsorg AB har högst korttidsfrånvaro i koncernen med sina 4,5 % medan Höganäs Energi AB har lägst
på 1,6 %. Höganäs kommun ligger däremellan på 2,9 %.

Totalt i koncernen är både lång och kort frånvaro under
2021 på en lägre nivå än 2020, sett till antalet dagar är
minskningen cirka 3600 dagar vilket är en betydande
minskning med tanke på pandemin.
Värt att notera särskilt är att hur vi än vänder och vrider på sjukfrånvarostatistiken blir inte bilden helomfattande vad gäller all frånvaro, sjuktalen visar enbart egen
sjukdom. För att få en mer rättvisande bild av pandemifrånvaron behöver både VAB, smittbärarpenning och ersättning för anhörigvård läggas till. I nyss nämnda exempel kommer ersättningen från Försäkringskassan istället
för arbetsgivaren – och syns därför inte i de kommunala
systemen.
Pandemin har påverkat kommunen och hela arbetsmarknaden. Även om kommunala verksamheter fortfarande
anses vara attraktiva anställningar har 2021 generellt
präglats av försiktighet, längre vakanstider och generellt
ett svårare rekryteringsläge än tidigare.
Året har precis som året innan präglats av planering inför olika scenarier, beredskap inför värre smittläge och
implementering av digitala arbetssätt.
Arbetet med ”Heltid som norm”, det partsgemensamma
avtalet sedan 2016, gick in i en konkret fas under hösten
vilket gjorde att cirka 100 deltidsanställda medarbetare
inom Höganäs Omsorg AB valde att gå upp till heltid.

Höganäs – arbetsgivare i framkant
Strategin ”arbetsgivare i framkant” har även i år präglat det
strategiska HR-arbetet, introduktionen för nyanställda
genomfördes i mindre grupper och arbetsnätets
coronainformation för chefer och medarbetare upp
daterades löpande.
HR-avdelningen har påbörjat arbetet med digital
onboard
ing för alla medarbetare, lönekartläggning
är genomförd för att säkra konkurrenskraften, nytt
samverkansavtal kom på plats både inom kommun och
Höganäs Omsorg AB – och inspirationsföreläsningar
genomfördes. Dessutom har fokus i hela koncernen legat
på att utveckla verksamheterna kontinuerligt för att ge
goda insatser till våra medborgare men också stimulerande arbete till våra medarbetare – och koncernen har
visat goda resultat inom bland annat skola, näringsliv,
handläggning av bygglov och kommunal service.
Höganäs kommun har peppat sin personal till rörelse
och gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri träning för
sina anställda. Alternativen som erbjöds under året var
träningspass, simning eller introduktion på Sportcenters
gym samt yoga, spinning och funktionell träning. Träningen genomfördes utanför arbetstid. Satsningen var
mycket populär och fortsatte i den omfattning som restriktionerna tillät under hela året.

Ledarskapsprogram
och medarbetardiamant
Den gemensamma grund som de senaste årens ledarutbildning gett har varit väldigt uppskattad av kommunens
ledare - och en förutsättning för att växla upp ledarska-
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Medarbetare

pet. Inom ramen för ledarskapsprogrammet visualiserades ledarskapet som en diamant. I ledarskapsdiamanten
finns fyra dimensioner - det empatiska ledarskapet, det
modiga ledarskapet, det resultatorienterade ledarskapet
och det visionära ledarskapet. Detta ska vara den gemensamma nämnaren för alla chefer. Ibland behöver ledarskapet vara mer modigt än empatiskt, ibland måste empatin väga över.
Ledarprogrammet har fått sin fortsättning i de så kal�lade ”coachgrupperna” där kommunens ledare har kunnat träffas i mindre grupper över förvaltningsgränserna.
Ledarforum, dagen för alla chefer, genomfördes i oktober. I samband med detta delades även priserna för ”årets
uppväxlare” och ”årets medarbetare” ut – och nästa steg i
arbetet lanserades: medarbetardiamanten. En motsvarighet till ledardiamanten med samma dimensioner. Syftet
med medarbetardiamanten, liksom med ledardiamanten, är att tydliggöra förväntningar och i och med detta
skapa tillfälle till dialog och utveckling.

Strategisk kompentensutveckling
Runt om i de kommunala verksamheterna sker ständigt
kompetensutvecklingsinsatser utifrån kompetensförsörjningsplanen och dess handlingsplaner på förvaltningsnivå.
Här följer två goda exempel:
Höganäs Omsorg AB (HOAB) har under året påbörjat en satsning kallad Äldreomsorgslyftet. Det syftar till
att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad
vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. Inom HOAB har medarbetare läst fristående kurser
till att bli undersköterska och på hösten började cirka 20
medarbetare studier på halvtid till specialistundersköterska med olika inriktningar. Satsningen kommer fortsätta
under 2022 - 2023 och finansieras delvis av statsbidrag.
Under hösten började också tankar kring att utbilda hälsoinspiratörer växa fram, då det fanns statsbidrag att söka
även för detta. Förfrågan gick ut till samtliga grupper
inom äldreomsorgen samt till legitimerad sjukvårdspersonal inom HOAB. Totalt utsågs 26 hälsoinspiratörer. De
gick inledningsvis två halvdagars introduktionsutbildning i företagshälsovårdens regi, som ska fyllas på med
ytterligare ett utbildningstillfälle med inriktning mot
psykisk ohälsa.
Rollen som hälsoinspiratör är bred, uppdraget styrs och
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Samarbeten i familjen Helsingborg
Att samarbeta med grannkommunerna för att få större genomslag har varit ett lyckat koncept inom flertalet yrkesområden de gångna åren. Traineeprogrammet, som är ett
led i den strategiska kompetensförsörjningen, rekryterade
nio deltagare till den sextonde omgången. Målgrupp var,
som alltid, nyutexaminerade akademiker med begränsad
arbetslivserfarenhet men med ett brinnande samhällsengagemang. Mentorsprogrammet för chefers erfarenhetsutbyte startades upp i oktober och programmets träffar körs
digitalt. Fem gemensamt upphandlade ledarprogram har
rullat under året, främst har de genomförts digitalt.

Antal anställda
per förvaltning och
anställningsform

2021
Tillsvidareanställda

Nyckeltal

I förhållande till

2021

2020

2021

2020

Total sjukfrånvarotid

Sammanlagd ordinarie arbetstid

5,9%

6,6%

5,0%

5,6%

Total sjukfrånvarotid

62%

56%

62%

57%

Sjukfrånvarotid för kvinnor

Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor

6,3%

7,2%

5,1%

6,0%

Sjukfrånvarotid för män

Sammanlagd ordinarie arbetstid för män

4,4%

4,7%

4,5%

4,4%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen
29 år eller yngre

Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen 29 år eller yngre

5,7%

5,6%

4,6%

5,2%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen
30–49 år

Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen 30–49 år

5,5%

6,3%

4,5%

5,6%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen
50 – w år

Sammanlagd ordinarie arbetstid i
åldersgruppen över 50 år –w år

6,3%

7%

5,4%

5,6%

Den totala sjukfrånvarotiden var något lägre 2021 än

året innan, men som tidigare nämnts har båda åren
inkluderat mycket annan frånvaro som gör siffrorna
svåranalyserade. Korttidsfrånvaron har minskat, vilket
gör att andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron generellt ökat något, i detta fall när sjukfrånvaron var över 60 dagar. Kvinnornas sjukfrånvaro
ligger fortfarande högre än männens, både i koncernen

och kommunen, även om skillnaden mellan könen
är mindre i kommunen. Den yngsta åldersgruppens
frånvaro ökar något på koncernnivå, medan sjukfrånvaron bland de övriga minskar. För att öka hälsan och
närvaron - och minska sjukfrånvaro har kommunen
gjort flera satsningar, bland annat på gratis träning,
hälsoinspiratörer inom HOAB och förvaltningarna har
genomfört utbildningsinsatser såsom stresshantering.

Visstidsanställda

Totalt antal
anställda

18

17

1

18

Höganäs Energi AB

39

1

40

36

0

36

Höganäs Omsorg AB

599

112

711

579

127

706

Summa koncernbolagen

656

113

769

632

128

760

0

5

5

0

5

5

Kommunledningskontor

87

59

146

81

85

166

Räddningstjänsten

25

0

25

24

1

25

Samhällsbyggnadsförvaltningen

51

3

54

48

4

52

152

3

155

151

8

159

69

6

75

68

3

71

Nämndsservice KLK

656

82

738

667

70

737

Socialförvaltningen

87

9

96

87

14

101

Summa kommunen

1127

167

1294

1 126

190

1 316

Summa kommunkoncernen

1783

280

2063

1 758

318

2 076

Trenden med ökande andel tillsvidareanställda håller i sig, främst är det Höganäs Omsorg AB som står för ökningen.
Med detta vinner verksamheterna kontinuitet och attraktivitet – och medarbetarna vinner ökad anställningstrygghet.
2021

2020

Åldersgrupp

Tid med långtidssjukfrånvaro
(> 60 dagar)

Tillsvidareanställda

0

Utbildningsförvaltningen

Kommun

Totalt antal
anställda

18

Kultur- och fritidsförvaltningen

Koncern

Visstidsanställda

Höganäshem AB

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Personalen i siffror

2020
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utformas till stor del av medarbetarnas behov. Uppdraget
har ett tydligt fokus på preventivt hälsoarbete i arbetsgrupperna, därför kommer hälsoinspiratörerna ha en
egen punkt på varje arbetsplatsträff och kan framåt vara
ett stöd och ett bollplank för både medarbetare och chefer i det långsiktiga hälsoarbetet. Tanken är också att hälsoinspiratörerna ska kunna ta hjälp och inspireras av varandra. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att inspirera
och marknadsföra aktiviteter som förbättrar hälsan på
arbetsplatsen, lyfta olika teman kring hälsa (kost/motion/
sömn/med mera), vara lyhörd för hur personalen mår och
bidra till glädje på arbetsplatsen.

Åldersstruktur
och kön

Kön

Åldersgrupp

Kön

Upp till
29

30-49

50 +

Total

Kvinnor

Män

Upp till
29

30-49

50 +

Total

Kvinnor

Män

AB Höganäshem

0

7

11

18

9

9

1

5

12

18

9

9

Höganäs Energi AB

3

17

20

40

17

23

2

15

19

36

15

21

Höganäs Omsorg AB

78

291

342

711

599

112

80

291

336

707

618

89

Summa koncernbolagen

81

315

373

769

625

144

83

311

367

761

642

119

Nämndsservice KLK

0

2

3

5

2

3

0

2

3

5

2

3

Kommunledningskontor

14

72

60

146

88

58

23

80

62

165

98

67

Räddningstjänsten

1

12

12

25

2

23

1

13

11

25

2

23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

28

24

54

32

22

4

28

20

52

29

23

Teknik- och fastighetsförvaltningen

3

63

89

155

90

65

3

62

94

159

91

68

6

37

32

75

42

33

4

36

31

71

41

30

28

366

344

738

613

125

31

379

321

731

601

130

Socialförvaltningen

5

48

43

96

89

7

12

46

43

101

91

10

Summa kommunen

59

628

607

1286

971

315

78

646

585

1309

955

354

140

943

972

2063

1596

459

161

957

952

2070

1597

473

Kultur- och fritidsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Summa kommunkoncernen

De flesta förvaltningar och bolag har en liknande åldersstruktur på så vis att gruppen ”30-49 åringar” och gruppen
”50 +” är ungefär lika många. Teknik- och Fastighetsförvaltningen och Höganäs Omsorg AB sticker ut, eftersom de
har båda betydligt fler i den äldsta åldersgruppen. Inom Höganäs Omsorg pågår både ”Heltid som norm” och kompetensutvecklingsinsatser för att öka attraktiviteten för unga.
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Väsentliga händelser
Innovation och nytänkande
Från och med i år har kommunen inrättat en innovationsfond. Som medarbetare eller arbetsgrupp finns
möjligheten att utveckla välfärden i Höganäs och få
finansiering till verksamheten för det. Innovationen
behöver inte vara stor och revolutionerande utan kan
vara en liten idé som gör skillnad och förnyar. För att
beviljas medel ur fonden ska idén bidra till att effektivisera kommunens verksamhet, utveckla vår service och
våra tjänster och därmed skapa nytta för våra medborgare. Hittills har drygt 50 förslag kommit in till fonden
och vi är stolta och glada att vi har så nytänkande och
påhittiga medarbetare.

Höganäs Omsorg AB tar nästa steg i
sin digitala transformation
Höganäs Omsorg AB har tagit nästa steg i sin digitala
transformation när den rykande färska appen Hoapp
infördes inom äldreomsorgen, hemsjukvården och
LSS. Appen har installerats på alla arbetstelefoner i
verksamheterna och i den kan våra medarbetare hitta
de rutiner de behöver när de är hemma hos en omsorgstagare. Dessutom finns det checklistor, viktiga länkar
och nyheter. Den digitala transformationen bolaget
just nu genomgår innebär flera nya arbetssätt, verktyg
och förändringar som är nödvändiga för att möta framtidens vård- och omsorgsbehov.

Höganäs kommunfullmäktige i
VR- först i Sverige

Strategierna ”förenkla för företag”, ”utveckla dialog
och service” och ”stärkt miljömässig hållbarhet”
är kopplade till perspektivet utveckling.

Torsdagen den 29 april 2021 sammanträdde Höganäs
kommunfullmäktige och för första gången direktsändes mötet i så kallad Virtual Reality (VR). Höganäs
kommun satsar på digitalisering och VR, och för första
gången i Sverige (troligtvis även i Skandinavien) direktsändes ett kommunfullmäktigesammanträde i VR
över YouTube. På så vis kunde tittare ta del av mötet,
som om de själva stod framme bredvid talarstolen och
blickade ut över Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs.
Med rätt utrustning var det även möjligt att kunna höra
var i lokalen ljudet kom ifrån.

E-tjänsten för sportbanken är i bruk
Höganäs nya Sportbank gör det enklare för alla att delta
i olik sporter och aktiviteter. Poängen med Sportbanken är att minska invånarnas kostnader för sport- och fritidsutrustning och göra det möjligt för fler att vara aktiva.
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Utveckling

Tanken är att kostnaden för utrustning inte får bli ett
hinder, alla ska kunna testa en ny idrott eller fritids
aktivitet. Dessutom motverkar vi onödig konsumtion
och ökar den miljömässiga hållbarheten, helt i linje med
kommunens mål.

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

Stor efterfrågan på solceller i
Kullabygden
När Höganäs Energi lanserade sina solcellsalternativ under våren var responsen stor. Bolaget har anställt en person
som arbetar heltid med solcellskunder. Det är både lantbrukare och villaägare som efterfrågar solceller, men även
flera företag har visat sitt intresse. Den generella debatten
i samhället om energiproduktion och hållbarhetsfrågor
har bidragit till försäljningen. Gynnsamma ekonomiska
bidrag från staten bidrar också till att fler ser det som ekonomiskt lönsamt att investera i solceller och batterier för
lagring av egenproducerad el.
Solceller är ibland inte bara en fråga om energiproduktion
utan också en estetisk fråga. I Kullabygden finns det flera
kulturskyddade hus och bostadsområden, och då är det
viktigt att solcellerna inte stör den visuella upplevelsen.
Solcellspaneler finns dessutom i olika utföranden och de
som Höganäs Energi erbjuder är testade och anpassade
för miljöer med salt och ammoniak. Något som är av
betydelse för alla som bor kustnära eller bedriver lantbruksverksamhet.
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Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunkoncernens räkenskaper per 31 december 2021.

Årets resultat
Kommunens resultat för 2021 uppgår till 133,3 mnkr.
Om resultatet från intäkter som tillhör exploateringsverksamheten samt realisationsvinster av anläggningstillgångar inte räknas in uppgår kommunens resultat
till 85,4 mnkr som är hänförligt den löpande verksamheten. I och med att intäkter från exploateringsverksamheten kan fluktuera kraftigt från år till år redovisas
resultatet, i den här årsredovisningen både inklusive och
exklusive exploateringsintäkter.
Kommunens finansiella mål för perioden innebär att
redovisa ett positivt resultat som uppgår till 1,4 procent

av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag,
exklusive intäkter kopplade till exploateringsverksamheten. Målet är uppnått då resultatet motsvarar 6,1 procent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag.
Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kommunens verksamheter i 30 dagar.
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 175,0
mnkr. Rensat för jämförelsestörande poster för exploateringsintäkter och realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar uppgår resultatet till 127,1 mnkr.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
för kommunens nämnder
Nämnderna visar ett utfall som ligger i linje med den
prognos som lämnades i delårsbokslutet. Totalt visar
nämnderna ett överskott om 10,6 mnkr jämfört med
budget. Budgetföljsamheten och prognossäkerheten är
därmed relativt god.
Kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv avvikelse om 4,4 mnkr jämfört med budget där kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen står för större delen av avvikelsen. Avvikelsen
beror främst på lägre personalkostnader på grund av

Bokslut 2021

Avvikelse
mot budget

Avvikelse
mot prognos

Kommunfullmäktige

2,3

0,0

2,0

0,3

0,3

Valnämnd

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Revision

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

Överförmyndarnämnd

3,7

0,0

3,6

0,1

0,1

296,5

4,2

292,1

4,4

0,2

1,5

0,3

1,0

0,5

0,2

Utbildningsnämnd

690,7

3,5

687,2

3,5

0,0

Socialnämnd

500,5

3,1

498,7

1,8

-1,3

Summa nämnder

1 496,3

11,1

1 485,7

10,6

-0,5

Finansförvaltningen

-1 496,3

87,1

-1 618,9

122,6

35,5

Summa

0,0

98,2

-133,2

133,2

35,0

KS förvaltningar

Justerad
budget

Progn.
avvikelse
i delåret

Bokslut
2021

Avvik. mot
budget

Avvik.
mot
prognos

KS egen verksamhet

12,1

0,0

12,3

-0,2

-0,2

Kommunlednings-kontoret

87,0

1,0

84,9

2,1

1,1

Kultur- och fritids-förvaltningen

69,2

-0,8

69,7

-0,5

0,3

Räddningstjänsten

23,8

-0,7

24,5

-0,7

0,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen

84,8

2,5

82,4

2,4

-0,1

Teknik och fastighetsförvaltningen
skattefin.

19,6

2,2

18,3

1,3

-0,9

296,5

4,2

292,1

4,4

0,2

Bygg- och miljönämnd

Resultat
230,0

220,0
200,0

Det upprättas ingen budget för den kommunala
koncernen, därför redovisas ingen övergripande
budgetföljsamhet.
Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot
budget på 122,6 mnkr. Avvikelsen utgörs övervägande
av högre skatteintäkter och generella statsbidrag än

Progn.
avvikelse
i delåret

Kommunstyrelse

Resultat

vakanser, sjukskrivningar och föräldraledighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft fler bygglovs
ansökningar under året än vanligt vilket resulterat i
högre intäkter än budgeterat.

Justerad
budget

Nämnderna

F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning

180,0
175,0

160,0

Mnkr

140,0
120,0

133,3

100,0

100,0

80,0
60,0

71,0

40,0
20,0
0,0

82,0

42,0
42,0
27,0
27,0

2017

Kommunen

2018

98,1

56,0

34,0

32,0
32,0

2019

Kommunkoncernen

2020

År

2021

Kommunen, exkl expl

Summa KS

30

31
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budgeterat, outnyttjade fonder och reserver, realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar
och intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet beror till stor del på händelser av engångskaraktär där regeringens stöd för att kompensera effekten av
pandemin i form av statsbidrag och permitteringsstöd
har medfört att resultatet vid utgången av 2021 blev
starkt och inte så lågt som befarades under våren.
Finansnettot på 24,0 mnkr landar till stor del på finansförvaltningen där den största delen avser utdelning och värdeöverföring från de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens finansförvaltning

Skatte- och kostnadsutveckling
AB Höganäshem värdeöverföring avser åren 20192021 då den inte realiserats tidigare år.
Pensionskostnaderna visar en positiv avvikelse då
budgeten utgår från ett osäkert pandemiläge år
2020. Inkomstbasbeloppet sänktes inte så lågt
som KPA befarat vilket innebär att inte lika många
som budgeterat blir berättigade till förmånsbestämd
ålderspension. Mellan 2020 och 2021 höjdes
inkomstbasbeloppet istället. Detta innebär lägre
pensionskostnader än budgeterat.

Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är
en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning
både idag och i framtiden. Under de senaste fem åren har
verksamheternas nettokostnader varit lägre än skatteintäkterna och utjämningen. Sett som ett snitt över de senaste fem åren har nettokostnaderna legat på 97,1 procent
av skatteintäkterna. 2017 var nettokostnaderna nästa lika
höga som skatteintäkterna men därefter har skillnaden
årligen ökat, något som är positivt. En förutsättning för
att klara framtida investeringsbehov utan upplåning är
att utrymmet fortsätter att öka.

Justerad
budget 2021

Utfall

Avvikelse mot
just.budget

-1 475 887

-1 496 252

-1 618 856

122 604

Pensionskostnader

49 700

49 700

41 390

8 310

Exploateringskostnader

2 000

0

6 200

-6 200

1 600
1 550

Ram

Skatte- och nettokostnadsutveckling
1 650

Övriga kostnader

3 000

3 000

9 812

-6 812

Intern ränta

-17 921

-17 921

-16 868

-1 053

Intern intäkt planerat underhåll

-7 351

-7 351

-7 351

0

1 500

-1 538 987

-1 538 987

-1 584 267

45 280

1 450

920

920

528

392

-18 000

-18 000

-21 000

3 000

Skatteintäkter & utjämning inkl. kommunala fastighetsavgifter
Finansiella intäkter och finansiella kostnader
Kommunens medelsförvaltning och lån
Utdelning kommunala bolag

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade under 2021 med 5,9 procent jämfört med föregående
år. Motsvarande ökade nettokostnaderna under perioden
med 1,1 procent. Både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har under året tagit emot generella
statsbidrag, det vill säga bidrag av engångskaraktär. De
båda statsbidragen, skolmiljarden och god vår och omsorg
av äldre, som tillsammans uppgår till 17 mnkr, bidrar till
den positiva avvikelsen gällande generella bidrag jämfört
med budget. Skatteunderlaget har under året varit betydligt mer gynnsamt än de förutsättningar som antogs vid
budgeten. Detta innebär att utfallet för skatteintäkterna
är 2,7 procent högre än budget.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Budget
2021

Tkr
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Finansförvaltningen

Oförutsedda behov
Kommunfullmäktige

10 000

10 000

0

10 000

Kommunstyrelse

1 500

1 185

0

1 185

Hyresfond

12 600

5 001

0

5 001

Innovationsfond

1 000

839

0

839

Lönejusteringsåtgärder

9 400

2 925

0

2 925

1 400
1 350
1 300

Reserv

6 000

2 185

0

2 185

Resultat

10 252

10 252

0

10 252

Justering

0

0

0

0

Exploateringsintäkter

0

0

-35 300

35 300

Reavinster försäljning anläggningstillgångar

0

0

-12 000

12 000

1 513,0
1 455,5
1 387,5
1 351,6
1 343,1

1 475,9

1 492,7

1 429,9

1 360,4

1 250
1 200

Budgeterade överskott och reserver

1 602,0

2017

2018
Skatteintäkter

2019

2020

2021

Nettokostnader

Ej budgeterade intäkter/kostnader

32

33
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Kassalikviditeten definieras som omsättningstillgångar minus förråd i förhållande till kortfristiga
skulder. Nyckeltalet visar på kommunens kortsiktiga
betalningsförmåga. Kommunens kassalikviditet uppgick
till 66 procent, en ökning från 36 procent föregående år.
Därmed har de senaste årens trend, med en årligen negativ utveckling av kassalikviditeten, brutits, något som
är positivt. Det är också en förutsättning att denna trend
fortsätter för att klara av det finansiella målet om självfinansiering av investering i skattefinansierad verksamhet.
År 2021 var, den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten, lägre än 2020. Nettoinvesteringar i förhållande till nettokostnader låg under 2021
på 9 procent, att jämföra med 15 procent år 2020. De
lägre investeringsutgifterna har bidraget till en förstärkning av kassalikviditeten. Även om kommunens
likviditet förbättrats under året visar en jämförelse
med snittet i kommunsverige på en kassalikviditet på
117 procent för år 2020.
Kommunkoncernens kassalikviditet på 86 procent är
starkare än vid utgången av 2020 (71 procent). Kommunkoncernen visar därmed samma positiva trend
som kommunen, det vill säga en förstärkning av likviditeten jämfört med föregående år.

Kommunens soliditet, uttryckt som eget kapital justerat för pensionsförpliktelser som ligger utanför balansräkningen, i förhållande till totala tillgångar, är
fortsatt mycket stark och visar på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Vid utgången av året uppgick soliditeten inkl totala pensionsförpliktelser till
55 procent. Detta kan jämföras med 51 procent året
innan. Den förstärkta soliditeten beror på årets starka
resultat.
Kommunens starka soliditet i kombination med en
förstärkt kassalikviditet visar att kommunen finansiella styrka, både på kort och lång sikt, har förbättrats
sedan senaste helårsbokslutstillfället. Snittet för soliditet inkl totala pensionsförpliktelser bland Sveriges
kommuner låg år 2020 på 22 procent vilket innebär
att Höganäs kommun har väsentligt starkare soliditet
än den svenska genomsnittskommunen.
Kommunkoncernens soliditet på 48 procent har stärkts
något sedan utgången av föregående år (46 procent).
Det starka resultatet bidrar till en starkare soliditet.
Både kommunen och kommunkoncernen visar därmed
en starkare finansiell styrka, både på kort och lång sikt,
jämfört med föregående år.

Känslighetsanalysen beskriver de konsekvenser som en
förändring av +/- 1 procent innebär, uttryckt i miljoner
kronor. Störst effekt på kommunens intäkter innebär en
förändring med 1 procent av skatteintäkterna, 13 mnkr.
Detta har varit tydligt under de senaste två åren då pandemin skapat osäkra planeringsförutsättningar och därmed
bidragit till en avvikelse jämfört med budget. På kostnadssidan är det en förändring av personalkostnaderna som ger
störst effekt, 8 mnkr, tätt följt av köp av huvudverksamhet,
7 mnkr. Kommunen köper allra mest huvudverksamhet
från Höganäs Omsorg AB som står för 57 procent av den
huvudverksamhet som kommunen köper.

Intäkter och kostnader
Kommunens intäkter ökade från 420,9 mnkr till 455,9 mnkr
mellan år 2020 och 2021. Sett under en femårsperiod har
intäkterna i snitt ökat med 3,0 procent. Årets förstärkning
av intäkterna beror till stor del på exploateringsintäkter
och intäkter från realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar. Rensat för de här jämförelsestörande
posterna uppgår intäkterna 2021 till 408 mnkr.
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har under en femårsperiod ökat i snitt med 2,9 procent. Mellan år

Intäkter och kostnader

Kommunen

Kassalikviditet och soliditet (inkl. totala pensionförpliktelser)
60%

Föränding (%)

120%

Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar
Föränding (%)

50%

100%

40%

80%
60%
40%

10%

20%

0%

0%

2017

2018

2019

2020

Kommunen soliditet

Kommunkoncernen soliditet

Kommunen likviditet

Kommunkoncernen likviditet

2021

↑

Finansnettot
Kommunens finansnetto landade på 24,0 mnkr. Utfallet består främst av utdelningar och värdeöverföring
från de kommunala bolagen där AB Höganäshem värdeöverföring avser åren 2019-2021 då den inte genomförts tidigare.

34

1%

3
2

Personalkostnader,
inkl. pensions-kostnader

1%

8

Köp av huvudverksamhet

1%

7

Effekt på kommunens kostnader

2020 och 2021 skedde ingen radikal kostnadsförändring,
ökningen på 2,7 procent ligger i linje med femårssnittet.
Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick 2021 till
1 602 mnkr och har ökat med 5,9 procent från år 2020
till 2021. Förutom att skatteintäkterna är högre än budgeterat har kommunen också mottagit generella statsbidrag av engångskaraktär, bland annat skolmiljarden och
god vård och omsorg av äldre. Över en femårsperiod har
skatteintäkter och generella statsbidrag i snitt ökat med
4,4 procent.

Bokslut
2020

8,3%
2,7%
1,1%
5,9%
27,7%

Bokslut
2019

420,9

↓

-0,5%

↑

3,5%

↑

3,2%

↑

4,0%

↑

189,2%

4,0%
5,1%

8,4%

↑
↓

4,9%

370,7

↓

-1 762,5

↑

2,8%

↑

1,3%

↑

2,7%

6,5

15,0

-56,7%

↓ -21,1%

1,6%
-1 343,1

↑

1 387,5

↑

6,5%
-1 713,8

-1 360,5

1 455,4

18,8

↑

↑

-1 429,9

1 513,0

↑

5,3%

Bokslut
2017

402,0

-1 832,6

-1 475,9

↑

Bokslut
2018

423,2

-1 896,8

24,0

↑

13

1%

1 602,0

Finansnetto
Föränding (%)

20%

↑

1%

Generella statsbidrag och utjämning

-1 492,7

Skatteintäkter och stadsbidrag
Föränding (%)

30%

↑

Effekt
+/- mnkr

Riktade bidrag

-1 948,6

Verkamhetens nettokostnad
Föränding (%)

Skatteintäkter

455,9

↑

För
ändring

Effekt på kommunens intäkter

Bokslut
2021

Verksamhetens intäkter

Kassalikviditet & soliditet (inkl totala pensionsförpliktelser)

Känslighetsanalys

F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Känslighetsanalys

Likviditet och soliditet

4,1%
1 351,5

↑

4,7%
19,0

↑

37,7%

Kommunkoncernen visar ett finansnetto på -3,8 mnkr.
Finansnettot är, i kommunkoncernen, rensat för bland
annat utdelning, vilket minskar de finansiella intäkterna jämfört med kommunens finansiella intäkter.
Bland annat genererar räntekostnader i bolagen finansiella kostnader vilket bidrar till att de finansiella kostnaderna är högre än de finansiella intäkter vilket i sin
tur ger ett negativt finansnetto.
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HÖGANÄS KOMMUN
Coronapandemin
Coronapandemin har varit ständigt närvarande även
under 2021. Under sommaren, när flera åldersgrupper
fick tillgång till vaccin, ökade förhoppningen på att
pandemins slut fanns i sikte. Trots att en stor del av
befolkningen vid utgången av 2021 är vaccinerade
kvarstår ändå osäkerhetsfaktorer så som restriktioner
för verksamheterna och sjukdom bland personal
kopplade till smittotoppar. Detta skapar osäkra
planeringsförutsättningar och ökat tryck på de
kommunala verksamheterna.

Pensionskostnader
Höganäs kommunen har tillämpat det av SKR:s (Sveriges
kommuner och regioner) rekommenderade PO-pålägg
(personalomkostnadspålägg) på 40,15 procent av löne
kostnaderna. PO-pålägget förväntas bland annat täcka
pensionskostnaderna. Kommunen ser dock en trend i
ökade pensionskostnader som ett resultat av att allt fler
blir berättigade till FÅP (förmånsbestämd ålderspension).
Kostnaderna för FÅP har ökat bland annat som en följd
av senare års lärarlönelyft samt att allt fler har en lön
som genererar denna förmånsbestämda ålderspension.
Förra årets tecknande av en pensionsförsäkring för del
av intjänade pensionsförmåner var en åtgärd för att
trygga framtida pensionsförpliktelser och sänka framtida
pensionskostnader.

Pensionsförpliktelser
Under året beslutade SKR:s styrelse om nya livslängds
antaganden. Dessa används för beräkning av pensions
skulden. Livslängdsantagandet har ökat vilket innebär en
effekt på avsättningen för pensionsskulden på 1,6 mnkr
och ansvarsförbindelsen på 7,5 mnkr. För framtida år
innebär det höjda livslängdsantagandet att både kostnader
och utbetalningar kommer att öka de kommande åren.
Höganäs kommun använder uppgifter från KPA för att
prognostisera framtida kostnader och utbetalningar.

Likviditet

Kommunens svaga kassalikviditet utgör en inte försumbar finansiell risk. Trenden har under de senaste
åren visat på en allt svagare kassalikviditet som under
2021 dock förbättrats. Den största förklaringen till den
svaga likviditeten är de historiskt höga investerings
utgifterna. För att klara framtida investeringar
likviditetsmässigt är en förutsättning att inga större
avvikelser från investeringsbudgeten görs. Kommunen
behöver investera i en takt som inte äventyrar likviditeten. Kassaflödesbudgeten bygger på den finansierade investeringsplanen. Då projektet från 2021 inte
genomförts enligt investeringsbudgeten påverkar det
kassaflödet negativt då utbetalningar är fördröjda.

KOMMUNKONCERNEN
Demografi
Kommunens invånare blir fler, men också äldre. I Höganäs
ökar den äldre delen av befolkningen mer än genomsnittet i riket, samtidigt som delen i arbetsför ålder inte ökar
lika snabbt. Kommunen har också många yngre invånare. De demografiska förutsättningarna påverkar hela
kommunkoncernen där trycket på nyinvestering är högt
i allt från bostäder till verksamhetslokaler. Kommunens
investeringstakt har de senaste åren legat på rekordnivåer
där Vikenskolan varit kommunens största investeringsprojekt någonsin.

Investeringar
Kommunen är inne i en period av massiva investeringar,
både i kommunen och i kommunkoncernen. För kommunens del innebar et ett ökat tryck på kassalikviditeten,
även om genomförandegraden endast landade på 64 procent av budgeterade investeringar. Den höga investeringstakten ställer höga krav på prognossäkerhet för att kunna
planera kassaflödet.
AB Höganäshem befinner sig i en expansiv fas, som ett
resultat av kommunen befolkningsmål. Flera nyproduktionsprojekt är genomförda de senaste åren och bolaget
planerar för fler inom de kommande åren. Mellan 2017
och 2025 ska totalt 325 nya bostäder byggas där de totala
investeringsutgifterna uppgår till cirka 1 miljard kronor.
180 av dessa är redan färdigställda, ca 72 är under produktion och resterande är under planering.

Inflation
Riksbankens inflationsmål är 2 procent, vid utgången av
året låg inflationen på långt över det, 4,1 procent. Den
höga inflationen har till stor del drivits på av stigande
energipriser men också på grund av svårigheter för marknaden att möta den stigande efterfrågan på varor. Under pandemin har efterfrågan på tjänster minskat medan
efterfrågan på varor har varit i princip oförändrad. Detta
har inneburit ansträngda logistikkedjor och att efterfrå-
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Väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer
gan varit större än marknaden kunnat möta, vilket i sin
tur driver upp priserna. Riksbankens prognos för 2022
är att inflationen kommer falla tillbaka något men rensat
för energipriserna, som inte beräknas fortsätta stiga lika
snabbt nästa år, beräknas inflationen ändå ligga strax över
2 procent. Om inflationen ökar i för snabb takt innebär
det ökade kostnader för kommunen. Detta, i kombination med svårigheter att få tag i vissa varor som till exempel elektronikprodukter, kan göra kommunen sårbar.
Läget ställer högre krav på kommunen att följa upp de
avtal vi tecknat med leverantörer samt att ha en långsiktig
planeringshorisont.

Personalförsörjning
Det blir allt större konkurrens om medarbetare med rätt
kompetens. Kommunkoncernen arbetar aktivt för att
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är
att erbjuda stimulerande uppdrag, kompetensutveckling
och delaktighet.

Höganäs Energi AB och
Höganäs Energi Handel AB:s
finansiella risker
Bolagen är exponerade för ett antal finansiella risker. De
främsta riskerna rör räntor, krediter, volym- och prisförändringar av elpriset. De överhängande riskerna nu är
kopplade till covid-19 och en extrem utveckling av elpriserna. Faktorerna samverkar till minskad betalningsförmåga hos bolagens kunder vilket kan påverka likviditeten.
De risker som förknippas med elhandelsverksamheten är
till exempel elpris-, volym-, valuta-, motparts-, likviditets-,
områdesprisrisk. För att hantera dessa har Höganäs
Energi knutit en konsult (expert inom elhandel) till
sig med uppdraget att bevaka marknad, portfölj och
riskutveckling.

Coronapandemin har varit ständigt närvarande även under 2021
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Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om kommunens
balanskravsresultat redovisas. Kravet grundar sig i
kommunallagen som föreskriver ekonomisk balans mellan
intäkter och kostnader. Eventuella underskott ska återställas inom en treårsperiod. Balanskravsutredningen
omfattar inte koncernen.

Höganäs kommun har sedan införandet av kravet inte
haft några negativa balanskravsresultat att återställa.
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till
120,6 mnkr. Det är högre än förra årets och beror på

årets starka resultat. Under året har kommunen sålt ett
par anläggningstillgångar som genererat realisations
vinster. Huvudregeln i balanskravsutredningen är att
realisationsvinster inte ska räknas med bland intäkterna
när utredningen görs. Ingen möjlighet finns därför att justera enligt undantagsmöjlighet i balanskravsutredning,
därmed landar årets balanskravsresultat på 120,6 mnkr.
Kommunallagens krav gällande balans mellan intäkter
och kostnader är därmed uppfyllt och kommunen har inga
negativa balanskravsresultat som kräver återställande.
Resultatet innehåller inga realisationsförluster.

Kommunens totala
pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen

Pensionsförpliktelser, mnkr

2021

Kommunen

2020

2021

2020

Avsättning inkl särskild löneskatt

48,5

43,7

41

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt

211,4

174,9

211,4

242

292,5

242

0

0

0

501,9

511,1

494,4

330,3

389,9

330,3

Varav överskottsmedel

0

5,6

0

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)

Balanskravsutredning, mnkr

2021

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

133,3

55,9

Reducering av samtliga realisationsvinster (-)

-12,7

-14,2

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)

0,0

3,2

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)

0,0

0

Totalt kapital, pensionsstiftelse

0

0

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)

0,0

0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)

0

0

0

Återföring av orealiserade vinter och förluster i värdepapper (-/+)

0,0

0

120,6

44,9

330,3

389,9

330,3

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)

0,0

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)

0,0

0

Återlånade medel

171,6

121,2

164,1

120,6

44,9

Konsolideringsgrad

65,8%

76,3%

66,8%

Årets resultat efter balanskravsjustering

Balanskravsresultat

Förvaltande pensionsmedelmarknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital

Summa förvaltade pensionsmedel

Finansiering

Kommunen följer rekommendation R10 från Rådet för
kommunal redovisning gällande värdering och upplysning om kommunens pensionsförpliktelser. Prognosen för den totala pensionsförpliktelsen är baserad på
KPA:s prognos.

Årets balanskravsresultat
är positivt, detta beror på
årets starka resultat.
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Balanskravsresultat

Kommunens pensionsförpliktelser i form av avsättningar
uppgick vid utgången av 2021 till 43,7 mnkr. Ansvars
förbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, uppgick till 174,9 mnkr. Förändringen i ansvarsförbindelsen mellan år 2020 och 2021 är främst en effekt av den
pensionsförsäkring som tecknades under 2020 i syfte att

38

trygga tjänstepensionsförmåner intjänade innan år 1998.
Totalt har kommunen försäkrat 292,5 mnkr av pensions
förpliktelsen i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. Kommunen har ett pensionsförsäkringskapital i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB som uppgår till 389,9 mnkr. I
tabellen nedan visas skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel som återlånade
medel. Totalt sett är 76,3 procent av de totala pensionsförpliktelserna finansierade av medel i pensionsförsäkring, uttryckt som konsolideringsgrad. Konsoliderings
graden har ökat sedan förra årets pensionsinlösen.
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Förväntad utveckling

Exploatering

Starka offentliga finanser

Under året har kommunen erhållit exploateringsintäkter i ett flertal exploateringsprojekt. Det mesta av intäkterna avser försäljning av tomtmark. Utbyggnaden av
exploateringsområdena medför samtidigt utgifter för anläggande av allmän platsmark i områdena, av den anledningen visar projektet Tornlyckan en negativ budgetavvikelse för året. Inkomster som täcker upp för de här utgifterna planeras infalla i senare etapper. Projektet Arild
Blossalyckan visar ett överskott då projektet har högre
inkomster som en följd av att fribyggartomterna säljs till
ett högre värde än budgeterat.

Coronapandemin
Pandemin har drabbat kommunens alla verksamheter
under året. Insatser har fortlöpande gjorts för att minska
och förhindra smittspridningen av covid-19 i organisationen. Verksamheterna har snabbt varit redo att ställa om
när smittläge eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen ändrats. Kommunen har
haft ökade kostnader för bemanning vid sjukdom och
där medarbetare behövt stanna hemma vid symptom för
testning. I skolorna har det även varit en hög frånvaro av
barn, elever och pedagoger där gymnasieskolan, och till
viss del även grundskolan, haft undervisning på distans.
I vissa fall har hela klasser fått stänga ned i upp till fem
dagar vid smitta. Året med pandemin har även inneburit

begränsningar i kultur- och fritidsutbudet där många
evenemang har ställts in eller behövts skjutas upp. Kommunens sportcenter har haft ett intäktsbortfall både i
form av minskade hyresintäkter och entréintäkter trots
en god återhämtning under perioden augusti till mitten
av november.

Investeringar
Under året färdigställdes bland annat tennishallen. Projektet genomfördes inom budget. Vikenskolans kommer
att färdigställas under de första månaderna 2022. Projektet kommer därefter att avslutas. Projektet har flutit
på mycket bra under byggtiden och bedöms bli billigare
än planerat.
Arbetet med ombyggnaden av Storgatan har under året
fortsatt. Hela projektet beräknas ha 10 mnkr lägre investeringsutgifter än beräknat.

Nya bostäder färdigställda
AB Höganäshem har under året färdigställt 15 radhuslägenheter på Steglinge. Investeringsutgifterna för de
här fastigheterna uppgår till 32,6 mnkr. Bolaget har
blivit beviljat statligt stöd på 4,4 mnkr samt kommunalt stöd för prisvärda bostäder för byggnationen av
radhuslägenheterna.

De senaste åren har det skapats ett utrymme i de svenska
offentliga finanserna, tvärt emot vad man befarade med
anledning av pandemins effekter. De starka offentliga
finanserna skapar möjlighet för investeringar för framtiden och att förbättra förutsättningarna för fortsatt välfärd
kommande år. Förutom att klara framtida demografiska
utmaningar är områden som klimatanpassningar och åtgärder som minskar klimatpåverkan viktiga. Det handlar också om att fortsätta ställa om välfärden med hjälp
av modern teknik och digitalisering.

Skatteunderlaget förväntas öka
Vi befinner oss alltjämt i pandemin och det är svårt att
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. Det har genom
förts omfattande insatser för att dämpa pandemins effekter på ekonomin. Regeringen har presenterat krisåtgärder och bidragit med omfattande stimulanser, vilket har
stärkt både 2020 och 2021. Statens prognoser visar att vi
framöver ser en normalisering på arbetsmarknaden vilket bidrar till att skatteunderlaget förväntas öka under
2022 och 2023 till vi når en konjunktur i balans 2023.

Lågsammare befolkningsökning
Den demografiska utvecklingen har länge varit en känd
faktor i planeringen och innebär en finansiell utmaning
då skatteunderlaget inte utvecklas i samma takt som under de senaste rekordåren. Tidigare prognoser för befolkningstillväxten är generellt nedreviderade, i landet men
också för Höganäs kommun. Befolkningsökningen går
långsammare än tidigare prognoser förutspådde. Planeringsförutsättningarna är fortsatt osäkra. Sveriges kommuner presenterar rekordstarka resultat även för 2021.
Det är klart att pandemin kommer att prägla även 2022
då året har startat med hög smittspridning och sjukfrånvaro i verksamheterna. Välfärden står inför fortsatt stora
påfrestningar. Det är en utmaning att bibehålla kvalitet,
säkra volymer och vara uthållig i en svår tid.

Nytt pensionsavtal

Under året färdigställdes bland annat tennishallen.
Projektet genomfördes inom budget

Den 21 december meddelade de kommunala parterna
att ett nytt pensionsavtal tecknats för sektorn. Det nya
avtalet benämns AKAP-KR och kommer att börja gälla
från och med 1 januari 2023. Bland annat medför det
nya avtalet att pensionsavsättningarna kommer öka från
4,5 procent av den pensionsgrundande lönen till och
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Händelser av väsentlig betydelse

med 7,5 inkomstbasbelopp till 6 procent. På lönedelar
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kommer avsättningen att öka från 30 procent till 31,5 procent upp till
30 inkomstbasbelopp. I övrigt ska förändringarna skapa
ett mer förutsägbart pensionssystem där arbetsgivarna
får bättre möjlighet att förutse uppkomna pensions
kostnader. Genom att gå från ett förmånsbestämt pensionssystem till ett avgiftsbestämt kommer kommunens
pensionsskuld minska över tid och ge mer förutsägbara
kostnader. KPA Pension har påbörjat arbetet med att utreda vilka effekter förändringar i det nya avtalet medför
för Höganäs kommun.

Den demografiska
utvecklingen ställer krav
Efter regeringens höstbudget bedöms skatteunderlagstillväxten återigen ligga på gynnsamma 4,2 %, vilket
kan jämföras med förra årets prognos som innebar låga
1,4 procent, men tack vare nämnda statliga stöd består
tillväxten. Regeringens och SKR:s bedömning är att
kommunsektorn har parerat den mest akuta fasen av
coronakrisen, till stor del av de stimulansbidragen som
kommit sektorn till del. Bedömningen är också att det
på längre sikt kommer att innebära att kommunernas
ekonomi inte kommer att bibehållas på samma nivåer.
Finansdepartementet visar att ”finansieringsgapet” fortsätter att växa. Det innebär att den demografiska utvecklingen medför att kostnadsnivån måste anpassas om nuvarande välfärdsstandard ska behållas med nuvarande
skattesats i kommunsektorn. Samtidigt som den demografiska utvecklingen ställer krav på ökad efterfrågan
av kommunala tjänster i välfärden är det allt svårare att
rekrytera nyckelpersonal. Hittills har den gynnsamma
samhällsekonomiska utvecklingen, för kommunsektorns
del, inneburit att resultaten generellt har stärkts. De goda
resultaten i kommunsverige består dock till väsentlig del
av förstärkningar av tillfällig karaktär.
Vi har under en rad av år haft en statlig regelstyrning via
en ökande omfattning av riktade och villkorade stats
bidrag. Det har i vissa fall försvårat en effektiv anpassning till verksamheten utifrån den lokala nivån. Inför
kommande års utmaningar är det viktigt och angeläget
att de offentliga resurserna kan användas så effektivt som
möjligt och att de generella statsbidragen i ökad grad ersätter de riktade och villkorade.
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Det nationella perspektivet gäller även för Höganäs kommun. Resultatet för 2021 är mycket starkt – och med väl
kända förutsättningar för finansiering av verksamheterna
framöver – så behöver vi planera för fortsatt starka resultat.
Höganäs kommun växer. Trots att befolkningsprognosen
nedreviderats och ökningen sker i långsammare takt så
har vi en betydande utökning generellt, men det är särskilt tydligt att antalet invånare i åldern 80 år och äldre
ökar väsentligt mer, och i snabbare takt, än i riket för övrigt. Höganäs tillväxt ställer krav på samtliga verksamheter att hantera utökade behov. Den ökande befolknings
mängden ställer också krav på tillhandahållande av bostäder. I dagsläget är efterfrågan på både små och stora
hyreslägenheter större än utbudet. Framöver fortsätter
därför kommunen, via AB Höganäshem, att låta bygga
fler bostäder och fram till år 2025.

Utredning för god kommunal
hushållning
En utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnats till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande
regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge
kommuner och regioner goda förutsättningar att möta
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet
regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Utredningen föreslår att begreppet ”god ekonomisk hushållning”
ersätts med ”god kommunal hushållning” som tydliggör att ekonomistyrningen omfattar både ekonomi och
verksamhet och att det ytterst är ekonomin som sätter
gränsen för verksamheten. Utredningen omfattar även
de kommunala bolagen. Mål och riktlinjer föreslås gälla
koncerngemensamt. Utredningen föreslår att förändringarna träder i kraft så snart som möjligt efter de allmänna
valen 2022. Det innebär att de lagändringar som föreslås
i Kommunallagen med flera, tidigast kan träda i kraft
den 1 januari 2023. Detta ger kommuner och regioner
ungefär sex månader på sig för omställning.

Årets resultat
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Fortsätta planera för starka resultat

Sammanställda
räkenskaper

Resultaträkning
Not
Mnkr

Kommunen

Bokslut

Bokslut

Budget

Bokslut

Bokslut

2021

2020

2021

2021

2020

Verksamhetens intäkter

3

765,7

734,3

354,0

408,0

420,9

Jämförelsestörande intäkt

4

47,9

0,0

0,0

47,9

0,0

Verksamhetens kostnader

5

-2 084,3

-1 984,8

-1 813,0

-1 862,7

-1 783,0

Jämförelsestörande kostnad

4

0,0

-40,4

0

0,0

-40,4

-152,5

-116,2

-87

-85,9

-73,4

-1 423,2

-1 407,1

-1 546,0

-1 492,7

-1 475,9

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

6

1 299,6

1 227,2

1 265,0

1 299,6

1 227,2

Generella statsbidrag och
utjämning

7

302,4

285,8

274,0

302,4

285,8

178,8

105,9

-7,0

109,3

37,6

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter

8

4,6

3,0

18,0

25,5

20,4

Finansiella kostnader

9

-8,4

-8,9

-1,0

-1,5

-1,6

175,0

100,0

10,0

133,3

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175,0

100,0

10,0

133,3

55,9

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster
Årets resultat

Höganäs kommun växer.
Vi behöver planera för
fortsatt starka resultat.
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Balansräkning
mnkr

Not

Bokslut
2021

Kommunen

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Bokslut
2020

mnkr

Årets resultat

Anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

4,9

6,4

0,0

0,0

Materiella anläggningstillgångar

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

175,0

100

29,0

133,3

55,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster

22

154,2

200,4

87,0

88,8

117,7

Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den
löpande verksamheten

23

-1,7

-0,4

0,0

-1,7

-4,0

327,5

296,4

116,0

220,4

169,6

8,9

7,2

0,0

8,9

7,2

-63,4

-2,5

0,0

-48,0

36,1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

3 000,5

2 933,5

1 588,9

1 524,1

Maskiner och inventarier

11

135,9

69,2

57,7

48,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 136,4

3 002,7

1 646,6

1 572,6

Förändring av kortfristiga fordringar

27,5

17,4

58,5

49,5

Förändring av förråd och varulager

Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
12

Bidrag till infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Omsättningstillgångar
Förråd

13

17,7

21,1

14,6

17,9

Fordringar

14

243,2

179,8

135,6

87,5

Kassa och bank

274,7

214,9

65,0

20,6

Summa omsättningstillgångar

535,6

415,8

215,2

126,0

3 704,4

3 442,3

1 920,3

1 748,1

Summa tillgångar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter

3,4

-17,3

0,0

3,3

-15,9

46,7

44,2

-11,0

0,3

10,1

323,1

328,0

184,9

207,1

105,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar

0,0

-5,2

0,0

0,0

0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-303,9

-564,8

-66,0

-163,5

-325,3

12,6

32,9

0,0

12,6

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Investering i kommunkoncernföretag

Eget kapital

Försäljning av kommunkoncernföretag

Årets resultat

Förvärv av finansiella tillgångar

15

Resultatsutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

Not

Kommunen

Den löpande verksamheten

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Sammanställda
räkenskaper

Kassaflödesanalys

F I N A N S I E L L A R A PPR O T E R

Sammanställda
räkenskaper

15

Summa eget kapital

175,0

100,0

133,3

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1 784,0

1 684,0

1 102,8

1 046,9

1 959,0

1 784,0

1 236,1

1 102,8

45,5

48,5

43,7

41,0

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser

16

Övriga avsättningar

17

Summa avsättningar

120,5

115,8

26,5

27,0

166,0

164,3

70,2

68,0

Skulder
Långfristiga skulder

18

980,0

941,3

312,2

275,8

Kortfristiga skulder

19

599,4

552,7

301,8

301,5

Summa skulder

1 579,4

1 494,0

614,0

577,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

3 704,4

3 442,3

1 920,3

1 748,1

Panter och ansvarsförbindelser

Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

18,5

-10,1

-10,2

0,0

-9,0

-13,9

0,0

3,3

0,0

0,0

14,4

-301,4

-544,0

-159,9

-279,1

-66,0

Finansieringsverksamheten
38,7

238,6

0,0

20,0

69,0

Amortering av långfristiga skulder

Nyupptagna lån

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av skulder för finansiell leasing

-1,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

38,7

238,6

0,0

20,0

69,0

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur, gc-väg

-0,6

-1,0

0,0

-0,6

-1,0

Årets kassaflöde

59,8

21,6

39,0

44,4

-4,0

Likvida medel vid årets början

214,9

193,3

65,0

20,6

24,6

Likvida medel vid årets slut

274,7

214,9

104,0

65,0

20,6

Bidrag till infrastruktur

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar)

230,2

292,2

0,0

0,0

20

174,9

211,4

174,9

211,4

21

3,4

116,1

1 277,6

860,5

0,2

24,3

0,0

0,0

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Övriga ansvarisförbindelser
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Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom avsedda
för stadigvarande bruk till exempel byggnader, mark, aktier,
inventarier och maskiner.
Ansvarsförbindelse - En förpliktelse som är baserad på
en eller flera osäkra Framtida händelser som är utom kommunens kontroll eller en förpliktelse som är baserad på inträffade
händelser men inte ska redovisas som skuld eller avsättning i
balansräkningen.

Ord och begrepp

Uppdragsföretag är företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och
till vilka kommunen överlämnat utförandet av en kommunal angelägenhet.

Likvida medel - Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt till exempel kassa- och banktillgångar
samt värdepapper.

De större uppdragsföretagen är:

Avsättning - En förpliktelse som på balansdagen är säker
eller sannolik till förekomst men oviss avseende belopp eller
tidpunkt den ska infrias.

Långfristig fordran/skuld - Långfristigt lån, fordran
eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter
räkenskapsårets utgång.

Avgiftskollektivet - Kunder inom VA och renhållningsverksamheterna.

Nettokostnader - Driftskostnader inklusive avskriv
ningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Avskrivning - Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Omsättningstillgångar - Tillgångar som, till skillnad
från anläggningstillgångar, inte innehas för stadigvarande
bruk utan omsätts löpande.

Balansräkning - Visar den ekonomiska ställningen per
den 31 december samt hur kapitalet använts (tillgångar) och
hur det anskaffats (skulder och eget kapital).
Drift- och investeringsredovisning - Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader
på olika ansvars- och verksamhetsområden.
Eget kapital - Skillnaden mellan tillgångar och skulder och
avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande
bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och
investeringsändamål).
Finansnetto - Finansiella intäkter (till exempel utdelningar och ränteintäkter), minus finansiella kostnader (till
exempel räntekostnader).

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till
rätt redovisningsperiod.
Resultaträkning - Sammanfattar intäkter och kostnader
samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat).
RKR - Rådet för kommunal redovisning. Normgivande
organ inom kommunal redovisning.
Sammanställda räkenskaper - Sammanställning av
kommunens och de kommunala koncernföretagens räkenskapsposter justerat för mellanhavanden inom den kommunala koncernen.
Självfinansieringsgrad - Beskriver hur stor del av
kommunens intäkter som finansierar årets investeringar.

Justerad budget - Gällande budget vid utgången av
verksamhetsåret.

Soliditet - Andelen totala tillgångar som är finansierade
med eget kapital.

Kapitalkostnader - Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning under en anläggnings nyttjandeperiod och intern ränta.

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser - Andelen
totala tillgångar som är finansierade med eget kapital
justerat för den del av pensionsförpliktelsen som är upptagen
som en ansvarsförbindelse.

Kassaflödesanalys - Beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel
har förändrats.
Kommunkoncern - I kommunkoncernen ingår kommunen
tillsammans med de dotterbolag och de företag med ägarintresse
som kommunen har varaktig och betydande inflytande i.

Privata utförare

Kortfristig fordran/skuld - Kortfristigt lån, fordran eller
skuld som förfaller till betalning inom ett år.

LKBR - Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

Årsarbetare - Antal anställda omräknade till
heltidsanställningar.
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Vad betyder det?

AB Larödhus Förskola
Attendo LSS AB
Baggium AB
Björken, Montessoriförening
Bollerups Naturbruksgymnasium
Barnen i Döshult
Barsebäcks Montessoriförening
Brunnby skola
Bullerbyns daghem
Bryggeriets Bildningsbyrå
Bäckatrollet för personalkoll
Campeon Frigymnasium AB
Catrins familjedaghem
Centrumskolan
Cultura Utbildning AB
Dans o Musikal i Lund AB
Dibber Tussi förskola i Helsingborg AB
Drottning Blankas gymnasieskola
Framtidens förskola Ekokidz
Folkuniversitetet FF
Fria läroverken i Sverige AB
Fridaskolorna AB
Frölunda Omsorg AB
Föräldrakooperativet Saltkråkan
G.O.Kompetens Transportgymnasium
Glada Laxe
Helsingborgs Ridgymnasium
Helsingborgs Sportgymnasium
Humeq Education AB
Hushållssällskapets kompetensutveckling
i syd AB
Impius AB
Internationella Engelska Skolan
Jensen education
Kristina skolförening
Kunskapsskolan AB
Körsbärsgården
Lars-Erik Larsson-gymnaiset

46

Lillgårdens montessoriförskola
Ljud&Bildskolan LBS
Lundsbergs Skola		
Lärande AB
Magelungen utveckling AB
Mega AB
Montessoriförskolan Rosa Tornet
Naturglimten
Norlandia Care Kosmo AB, drift Revalyckan
Nytida Månstenen AB
NTI Gymnasiet Marco AB
NTI Sverige AB
NTI Gymnasiet Ellips AB
Procivitas Helsingborg AB
Pysslingen skolor
Ramlösa Friskola
Resurscenter AB
Sally Bauer Skolans Högstadium
Slottshöjdens förskola AB
Sofieros Montessoriförskola
Stifelsen Apelrydsskolan
Stiftelsen Pauliskolan
Svenska skolan i Paris
Svenska skolan London
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Taxi Höganäs AB, färdtjänst
Tau learning hantverksgymnasium
Tellus Montessoriskolan
Thoren Innovation School AB
Thorengruppen AB
Tradehouse Nord AB
Tussi förskola i Helsingborg AB
Victum Hälsogymnasium
Vikens Montessori AB
Villa villekulla förskola
Waldorfföreningen i Helsingborg
Älvdalens Utbildningscentrum AB
47
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Särredovisning
Vatten och avlopp
Resultaträkning
Tkr

Not

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

24

73 803

69 063

Verksamhetens kostnader

25

-59 245

-56 440

-11 300

-10 708

3 258

1 915

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

26

63

83

Finansiella kostnader

27

-2 616

-3 203

Resultat

705

-1 205

Justering mot avgiftskollektivet

-705

1 205

0

0

Not

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Fastigheter och anläggningar

28

280 884

243 547

Maskiner och inventarier

29

867

905

281 751

244 452

Årets resultat

Balansräkning
Tkr
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

12 972

12 972

294 723

257 424

18 563

26 491

0

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

0

0

313 286

283 915

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

30

0

0

Långfristiga skulder

31

304 765

275 834

Kortfristiga skulder

32

8 521

8 081

313 286

283 915

Summa skulder och eget kapital

48

49

Page 90 of 304

ALLMÄNT OM DRIFTSREDOVISNINGEN

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER

Höganäs kommuns helägda bolag

Höganäs kommuns helägda bolag

Höganäs Energi AB

Intäktsredovisningen omfattar försäljningsintäkter från
kärnverksamheten, det vill säga försäljning och distribution av el och värme, försäljning av elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit
eller beräknas inflyta med hänsyn tagen till rabatter och
avdrag för moms och energiskatter och redovisas i posten
nettoomsättning. Försäljning och distribution av energi
redovisas vid leveranstidpunkten.
Verksamheten i koncernen (Höganäs Energi AB och
Höganäs Energi Handel AB) finansieras i huvudsak av
den löpande driften och till viss del med lån.

AB Höganäshem
Bolagets främsta källa för intäkter är hyresintäkter.
Drift- och underhållskostnader utgörs främst av uppvärmning, el, vatten, avfall, reparationer och fastighetsskötsel. Driftnettot definieras som hyresintäkter
minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Ett starkt driftnetto eftersträvas och därför måste
hyresintäkterna, och justeringen av dessa, minst följa
inflationen.
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Driftsredovisning

Höganäs Omsorg AB

Höganäs Energi AB

Personalomkostnader

Verksamheten inom Höganäs Omsorg AB är organiserad i tre affärsområden, Äldreomsorg, LSS och Hemsjukvård. Dessa är intäktsfinansierade via socialförvaltningen samt viss del via försäljning till Region Skåne.

Samtliga kapitalkostnader kostnadsförs i den period
de hänförs till och redovisas i posten räntekostnader.
Fördelning av gemensamma kostnader, såsom exempelvis ekonomi och administration, mellan de olika
affärsområdena görs procentuellt efter affärsområdets
nettoomsättning.

Ett personalomkostnadspålägg på 40,15 procent
av lönekostnaderna har tillämpats. PO-pålägget är
beräknat att täcka arbetsgivaravgifter, löneskatt och
pensionskostnader.

Höganäs kommun
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nettoram
att tilldela nämnderna. Därefter ansvarar nämnderna
för att upprätta internbudgetar inom respektive ansvarsområde. Nämnderna upprättar internbudgetar
med uppdelning av intäkter och kostnader.

AB Höganäshem

Kommunen tillämpar inte resultatöverföring mellan
åren. En nämnds under- eller överskott förs därmed
inte över till nästa år.

Beroende på typ av verksamhet används olika typer av
ersättningsmodeller. LSS-boende, Daglig verksamhet
och hemsjukvård ersätts med fastställda belopp, abonnemang, medan särskilda boenden, korttid och hemtjänst ersätts med en rörlig modell. Inom bolaget finns
en ersättningsmodell för internt köp av vikarier eller
utlåning av personal. Alla övergripande gemensamma
kostnader fördelas till utförande verksamheter.

Uppföljning av budgeten görs löpande via månadsuppföljningar. Verksamheter som prognostiserar ett underskott ska lämna förslag till åtgärd till nämnden och
kommunstyrelsen. Uppföljning med prognos till kommunfullmäktige görs två gånger per år, dels vid delårsbokslutet, dels vid helårsbokslutet.
v

Kostnader för lån belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Höganäs Omsorg AB

Höganäs Kommun
I driftredovisningen presenteras uppgifter om hur
nämndernas utfall förhåller sig till den fastställda
budgeten för den löpande verksamheten. Till den
löpande verksamheten klassas inte skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella
intäkter och kostnader eller extraordinära poster.
Därför redovisas poster i resultaträkningen som inte
återfinns i driftredovisningen.

50

Kapitalkostnader
För anläggningstillgångar påförs verksamheterna en
kapitalkostnad som baseras på tillgångens nyttjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas. Verksamheterna
debiteras också en internränta på 1,75 procent på det
kapital man binder i investeringar.

Interna mellanhavanden
Interndebitering mellan kommunens verksamheter sker där gemensamma kostnader fördelas på
kostnadsbäraren. All intern försäljning sker enligt
självkostnadsprincipen.

Lokaler, kost och städ
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar internhyra och städ för kommunens lokaler. Förvaltningen
debiterar även för kost där prissättning baseras på volym.

Arbetad tid
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för arbetad tid för utförda interna tjänster av anläggnings
personal. Även maskintid påförs köparen. Debitering
sker med underlag av tidredovisning.
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Intäkter

Netto

Netto

2 305

8

-2 047

-2 039

266

-59

61

1

-70

-69

-8

-972

-972

984

0

-984

-984

0

18

-3 254

-3 236

3 675

52

-3 604

-3 552

123

286 789

-532 357

813 588

-281 231

296 495

-562 960

855 742

-292 782

3 713

Kommunstyrelsens egen verksamhet

12 059

1

-11 710

-11 709

12 143

3

-12 318

-12 315

-172

Kommunledningskontoret

83 259

41 781

-124 581

-82 800

87 042

40 421

-126 014

-85 593

1 449

Räddningstjänsten

23 269

2 511

-25 919

-23 408

23 766

2 583

-27 055

-24 472

-706

Samhällsbyggnadsförvaltningen

82 284

22 680

-101 990

-79 310

84 735

28 033

-110 442

-82 409

2 326

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,
skattefinansierad verksamhet"

20 045

383 288

-401 426

-18 138

19 582

406 906

-425 170

-18 264

1 318

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,
avgiftsfinansierad verksamhet"

0

73 225

-73 308

-83

0

75 922

-75 984

-62

-62

65 873

8 871

-74 654

-65 783

69 227

9 092

-78 759

-69 667

-440

1 495

0

-1 033

-1 033

1 527

0

-1 000

-1 000

527

Utbildningsnämnden

668 333

85 174

-751 104

-665 930

690 683

87 819

-777 727

-689 908

775

Socialnämnden

488 593

131 989

-620 339

-488 350

500 522

129 737

-642 672

-512 935

-12 413

1 451 866

749 541

-2 191 915

-1 442 374

1 496 252

780 577

-2 283 846

-1 503 269

-7 017

36 063

38 898

-72 436

-33 538

45 563

59 325

-48 764

10 561

56 124

0

-367 516

367 516

0

4 169

-383 980

383 979

-1

4 168

1 487 929

420 923

-1 896 835

-1 475 912

1 545 984

455 922

-1 948 631

-1 492 709

53 275

Kommunfullmäktige
Valnämnd
Revision
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden

∑ SAMTLIGA NÄMNDER
Justering för poster som ej är hänförbara
till verksamhetens intäkter och kostnader i
resultaträkningen
Avgår interna poster
Verksamhetens intäkter och kostnader
enligt resultaträkningen

Budget
2020

Intäkter

Utfall 2020
Kostnader

Netto

Budget
2021

2 266

3

-1 566

-1 563

60

0

-59

972

0

3 358

Budgetavvikelse

Utfall 2021
Kostnader

Driftsredovisning, tkr
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VW

Årets driftsredovisning
Enligt LKBR 10 kap. § 1 ska årsredovisningen inne
hålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till
beslutad budget för kommunens nämnder. Driftredovisningen normeras av RKR i rekommnenation R14.
I driftredovisningstabellen framgår nämndernas totala utfall, exklusive finansiella poster. Justering har
gjorts för poster som inte är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen och
för interna poster. Resultatet visas som verksamhetens

intäkter och kostnader enligt resultaträkningen. Efter
justeringsposterna framgår att skillnanden mellan
verksamheternas utfall jämfört med budget är något
större än vid jämförelse mellan nämndernas budget
och resultat. Både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har mottagit generella statsbidrag
som inte ingår i verksamhetens intäkter och kostnader, därav visas en annan budgetavvikelse i drift
redovisningen än i nämndernas utfall i förhållande
till budget.
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ALLMÄNT OM
INVESTERINGSREDOVISNINGEN
Höganäs kommuns helägda bolag

Höganäs Energi AB
Höganäs Energi AB upprättar en 20-årig investerings
plan. Styrelsen fattar sedan beslut i kommande års
budget, i samband med att hela budgeten fastställs på
styrelsemöte i oktober månad.
Alla investeringsprojekt följs upp löpande av ansvarig
projektledare för projektet. Om ett projekt som är
budgeterat inte genomförs under året tas det upp till
diskussion under nästkommande budgetprocess.

AB Höganäshem
Kommunfullmäktige beslutar löpande, och på ett
övergripande plan, i vilken omfattning bolaget ska investera i underhålls- och nyproduktionsprojekt. Detta
bygger på den koncerngemensamma intentionen att
mellan 2017-2025 producera 325 nya bostäder jämte
renovering av dryga 200 bostäder. Investeringsbudgeten uppgår till ca 1 miljard kronor. Genom ledning
och VD beslutar styrelsen sedan på årsbasis, i samband
med budgeten, om storleken på investeringsvolymen
för den årliga underhållsplanen. Vid nyinvesteringsprojekt fattar styrelsen beslut i tre steg. Inför start
av detaljplanearbete, inför start av projekteringsarbete
och slutligen inför varje projektstart där kalkyl och
lönsamhetsberäkning presenteras. I samband med att
kalkylen presenteras redogör också ledningen för
bolagen hur projektet ska finansieras.

Höganäs Omsorg AB
Höganäs Omsorg AB genomför nästan inga investeringar, då socialförvaltningen tillhandahåller de flesta
tillgångar på samma sätt som de gör för privata utförare.

Höganäs kommun
Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med
budgetarbetet, om nya investeringsprojekt. I beslutet
fastställs en totalutgift för investeringen samt en utbetalningsplan för projekttiden. Överskott eller underskott för

påbörjade men inte avslutade projekt överförs till nästa år.
Avstämning av projektets ekonomiska läge ska göras löpande. Om uppföljningen visar att projektet inte kommer att kunna genomföras inom beslutad budget ska
detta rapporteras till kommunstyrelsen som beslutar
om projektet ska avslutas, utökas eller anpassas efter nya
förutsättningar.

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns helägda bolag

Höganäs Energi AB
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna beräknas på
det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. Rättigheter som
är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. Mark har
inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför
inte av. Korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde kostnadsförs löpande.
Utrangering av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs när inte längre framtida ekonomiska fördelar förväntas från anläggningen.

AB Höganäshem
Nybyggnation och fastighetsförvärv aktiveras alltid som
en anläggningstillgång. I samband med omfattande projekt fördelas kostnaden mellan aktivering och konstadsföring enskilt för varje projekt, och ska dokumenteras. För
att aktivering av investering ska göras på renoverings- och
underhållsprojekt måste investeringen uppgå till minst
50 tkr och minst 25 % av befintlig komponent ersättas.
Komponentsavskrivning tillämpas.

Höganäs Omsorg AB
Inventarier skrivs av på fem år.

Höganäs kommun

Exploateringsprojekt

Anskaffningar som är avsedda för stadigvarande bruk,
överstiger ett prisbasbelopp och har en längre nyttjandeperiod än tre år redovisas som en anläggningstillgång där
värdet skrivs av linjärt under nyttjandeperioden. Avskrivningen, tillsammans med internränta på 1,75 procent,
blir kostnadsbärarens kapitalkostnad under anläggningens nyttjandeperiod. På mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.
Höganäs kommun tillämpar en schabloniserad komponentindelning för materiella anläggningstillgångar.
Investeringar över 100 prisbasbelopp för fastigheter och
20 prisbasbelopp för övriga investeringar komponent
indelas enligt schablonen.

Utgifter och inkomster som hänför sig till ett
exploateringsprojekt redovisas i en särskild projekt
serie. Vid projektavslut ska slutredovisning göras.

Årsanslag
Årsanslag är löpande investeringar som regelbundet återkommer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Det
kan handla om till exempel investering i inventarier.
När ett investeringsprojekt slutredovisats och aktiverats
belastas kostnadsbäraren av kapitalkostnader som består
av avskrivning och internränta. Avskrivningarna görs linjärt över tillgångens nyttjandeperiod.
Ingen internränta utgår under uppförandetiden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för arbetad
tid för utförda interna tjänster av anläggningspersonal.
Även maskintid påförs köparen. Vid investeringsprojekt
ingår internt arbete i anläggningens anskaffningsvärde.
Personalen tidredovisar arbetad tid per projekt.

Investeringar är uppdelade i följande kategorier:

Tidsbestämda projekt
Tidsbestämda projekt avser oftast ny-, till- eller om
byggnad av lokaler, men kan även vara gator, gemen
samma platser såsom parker och hamnar, maskin
investeringar med mera.

Årsbudget
2021

Överfört
från 2020

Tilläggsanslag

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse

TOTALT

176 634

45 807

-1 146

221 295

141 011

80 284

Kommunstyrelsen

171 284

45 807

-1 146

215 945 136 290

79 655

Årsanslag - strategiska investeringar

4 000

0

0

4 000

0

4 000

Årsanslag - maskiner och inventarier

2 600

0

0

2 600

209

2 391

Årsanslag - gator och parker

7 050

0

0

7 050

6 825

225

Investeringar, tkr

Årsanslag - verksamhetslokaler

10 000

0

0

10 000

8 967

1 033

Årsanslag - vatten och avlopp

18 000

0

0

18 000

17 994

6

3 960

2 475

-3 046

3 389

2 657

732

30 886

6 846

400

38 132

22 910

15 222

0

1 117

0

1 117

33

1 084

Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler

48 900

21 224

1 500

71 624

46 090

25 534

Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp

45 888

14 145

0

60 033

30 605

29 428

Tidsbestämda projekt - maskiner & inventarier
Tidsbestämda projekt - gator och parker
Tidsbestämda projekt - fysisk planering

Socialnämnden

1 850

0

0

1 850

1 238

612

Årsanslag - maskiner och inventarier

1 850

0

0

1 850

1 238

612

Utbildningsnämnden

3 500

0

0

3 500

3 483

17

Årsanslag - maskiner och inventarier

3 500

0

0

3 500

3 483

17
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Investeringsredovisning
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Årets investeringar

Tidsbestämda projekt som har avslutats 2021, tkr

Av budgeterade 221 mnkr utgick 141 mnkr i investeringsutgifter. Det innebär en genomförandegrad på 64 procent.
Sett under en femårsperiod har investeringsutgifterna
legat på i snitt 164 mnkr årligen där år 2020 stack ut då
investeringsutgifterna var rekordhöga.
Ett av de större projekten som stod färdigt under året är
Tennishallen. Projektet följde budget och tennisk lubben,
som tagit hallen i bruk, är väldigt nöjda med hur resultatet blev.
Arbetet med ombyggnad av Storgatan i centrala Höganäs

har flutit på bra. Projektet fortsätter under nästa år och
beräknas slutföras under budget. Gällande Vikenskolan,
kommunens enskilt största investeringsprojekt någonsin,
förväntas projektet avslutas under de första månaderna
under 2022. Även det här projektet har flutit på bra och
beräknas bli billigare än budgeterat. Ett av de större projekten som inte kunnat genomföras enligt plan under
året är byggnationen av överföringsledningen i södra
Viken. Projektet har senarelagt och precis påbörjats.

Investeringar, mnkr

Investeringar, mnkr

Totalt
608901 Andningsskydd rökdykning
608902 Rökdykarradio

Årsbudget
2021

Överfört från
2020

Tilläggsanslag

69 935

67 106

2 829

500

508

-8

150

167

-17

621808 Tennis/rackethallen utbyggnad

27 000

26 994

6

621910 Energibesparande åtgärder 2020

13 200

13 189

11

621915 Belysning multiarenor

500

495

5

621916 Laddstolpar Blåkulla

700

693

7

622000 Filmbil inredning

750

570

180

622001 Filmutrustning

500

631

-131

622002 Gräsklippare John Deere

135

135

0

622010 Saltspridare

500

465

35

6226111 Stadsmiljöprojekt 2021

1 000

997

3

622706 Mölle hamnplan

6 000

6 000

0

622805 Bruksgatan ombyggnad

5 000

0

5 000

622909 Nya badbryggor och hopptorn

2 000

0

2 000

12 000

16 261

-4 261

623806 Utbyggn Rågången Brännans byaväg
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Investeringsredovisning

250,0

Investeringsanslag som beslutats under året
- tilläggsanslag, tkr

200,0

Instans/
datum

Totalt

150,0

100,0

Belopp 2021
-1 146

Tidigarelagda investeringsanslag för nytt kulturhus i Höganäs

KF 2021-03-25

1 500

Tidigarelagda investeringsanslag för inköp av en saltspridare

KF 2021-10-28

500

Omfördelning av investeringsanslag mellan två projekt

KF 2021-12-16

0

Senarelagda investeringsanslag för inköp av tankbil

KS 2021-11-09

-4 000

KF 2022-03-31

854

Utdelning ur innovationsfonden

50,0

0,0
Nettoinvesteringar

2017

2018

2019

2020

2021

Budget 2022

Plan 2023

124,0

185,0

143,0

228,2

141,0

135,4

187,7

56

57
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INVESTERINGAR
TKR
Kommunstyrelsen
Tidsbestämda projekt

Totalt
Utgifter
Inkomster

Årsanslag - markförvärv Totalt
och försäljning

Utgifter
Inkomster

Noter

Årsbudget
2021

Överfört
från 2020

Tilläggsanslag

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse

-14 992

-20 657

0

-35 649

-27 689

-7 960

-14 992

-20 657

0

-35 649

-19 077

-16 572

39 008

13 994

0

53 002

16 328

36 674

-54 000

-34 651

0

-88 651

-35 405

-53 246

0

0

0

0

-8 612

8 612

1 000

0

0

1 000

0

1 000

-1 000

0

0

-1 000

-8 612

7 612

Exploateringsverksamheten redovisar totalt sett ett
underskott på 8 mnkr. Det beror bland annat på att exploateringsprojekten har en negativ avvikelse på 16,6
mnkr. Detta beror främst på att Tornlyckan har haft
större utgifter i början av projektet, inkomster som täcker
upp dessa utgifter kommer i kommande etapper. Totalt
sett kommer Tornlyckan etapp 1-4 följa budgeten.

ploateringen, dessa kommer att justeras under 2023 till
VA. Prognosen är att projektet följer budget.

För projektet Arild Blossalyckan finns det ett överskott
då det är högre inkomster eftersom fribyggartomter säljs
till ett högre värde. Prognosen för projektet visar på ett
överskott då även utgifterna är något lägre då gatukostnaderna blir lägre än förväntat.

Projektet Viken Centrum förväntas följa budget även
om det finns en osäkerhet kring saneringskostnader för
bensinstationen.

Projektet Stubbarp Viken redovisar ett underskott under
året då utgifterna för VA utbyggnaden har belastat ex-

Folkparken/Julivallen projektet visar på ett underskott
då färdigställandet av gator har blivit dyrare än förväntat. Prognosen är att projektet kommer att resultera i ett
litet underskott.

Underskottet på exploateringsprojekten balanseras upp
av att det finns ett överskott på markförsäljning och
markförvärv med 8,6 mnkr.
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Exploatering

Not 1

Redovisningsprinciper
Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR, Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) samt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna
har proportionell konsolidering (klyvningsmetoden)
använts vid konsolidering, i enlighet med LKBR 12
kap. 5 §.

De redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet
2020 följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande
redovisning av leasing där Höganäs kommun, från och
med räkenskapsåret 2021, redovisar finansiell leasing i
enlighet med gällande normering och lagstiftning. Rättelse har gjorts under innevarande år i enlighet med rekommendation R12 från RKR och har behandlats som
rättelse av ej väsentligt fel.

Innan konsolidering har följande justeringar gjorts.
Justering görs i de fall där kommunen och dess koncernbolag tillämpar olika redovisningsprinciper. I de
sammanställda räkenskaperna är kommunens principer
överordnade koncernbolagens:

Vid upprättande av bokslutet har redovisningen varit öppen
för transaktioner till och med den 14 januari
2022 för kommunen. Därefter har enbart utgifter och
inkomster av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret.

Kommunkoncernen och
sammanställda räkenskaper
Höganäs kommun äger och är delägare i följande bolag.
Kolumnen ägarandel visar kommunens ägda andel i procent. Koncernstrukturen har inte förändrats under året.
Alla kommunens helägda bolag och dotterbolag ingår
i de sammanställda räkenskaperna. Bland de delägda
bolagen ingår NSR AB och Sydvatten AB i de sammanställda räkenskaperna med bakgrund av att bolagens
verksamheter är kommunala angelägenheter. Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB och Höganäs
Hamnbyggnads AB är inte konsoliderade i de sammanställda räkenskaperna. Verksamheten i de båda bolagen
bedöms inte vara en kommunal angelägenhet och gällande det sistnämnda bolaget utgör dess andel i den kommunala koncernens omsättning och omslutning en obetydlig del.

58

AB Höganäshem och Höganäs Energi AB redovisar
offentliga investeringsbidrag som en minskning av
anskaffningsvärdet för tillgången. I de sammanställda
räkenskaperna är detta justerat så att tillgångens värde
ökat och motsvarande ökning har belastat balansräkningens skuldsida, effekten blir en ökning av balans
omslutningen.

Höganäs kommun äger och
är delägare i följande bolag
Bolag

Ägarandel

Höganäs Energi AB

100%

Höganäs Energi Handel AB

100%

Höganäs Omsorg AB

100%

AB Höganäshem

100%

Fastighets AB Viken Eken

100%

Höganäs kommun Örestrandsanläggning AB

100%

Norra Höganäs Markutveckling AB

100%

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

100%

Höganäs Mark- och Exploatering AB

100%

Hotell Strandbaden AB

100%

NSR AB

11,5 %

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB

10,7%

Sydvatten AB

2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB

3,3%

59
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Kommunens koncernbolag har upprättat årsredovisningar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt Bokföringsnämndens allmäna råd 2016:10, Årsredovisning i
mindre företag (K2).

Värderingsprinciper
Tillgångar
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod
har värderats till anskafningsvärdet justerat för
ackumulerade avskrivningar och/eller nedskrivningar.
Anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod skrivs inte av, exempelvis mark och konst, och är
därför värderade till anskaffningsvärdet.
Lager har värderats enligt lägsta värdets princip.
Enligt LKBR ska tillgångar som innehas för att generera
värdestegring värderas till marknadsvärdet på balans
dagen. Höganäs kommun har inga sådana tillgångar.

gången har hanterats som rättelse av fel i enlighet med
RKR:s R12 och innebär en ökning av balansomslutning på 7 mnkr och resultaträkningen på 200 tkr.

Statsbidrag
Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt under
innevarande år från och med den period då beslutet
om bidraget fattades.

Pensioner
Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i
enlighet med rekommendation R10 från RKR. Pensionsförpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas so
en ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Prognosen för den totala pensionsförpliktelsen grundar sig på KPA:s prognoser.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Avsättningar

Avsättning

Avsättningar för pension är värderade enligt KPA:s
prognoser på balansdagen. Avsättningarna inkluderar
särskild löneskatt.

Skulder
Skulder har tagits upp i balansräkningen när en vara
eller tjänst levererats och kommunen inte erhållit
fakturan eller när kommunen mottagit inkomster som
inte avser räkenskapsperioden. Detta kan exempelvis
vara förutbetalda hyror.

Leasing
Höganäs kommun klassificerar alla leasingavtal där de
ekonomiska riskerna och fördelarna kopplade till det
leasade objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren,
i enlighet med gällande normering från RKR. Dessa tillgångar redovisas som anläggningstillgångar i balansräkningen. Övriga avtal klassificeras som operationella.
Under året har kommunen övergått till att hantera finansiell leasing i enlighet med R5 från RKR. Över-

Bidrag till infrastruktur
År 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut ommedfinansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge-Brunnby-Arild. Kostnaden om 12,5 mnkr belastade i sin helhet bokslutet 2019 och motsvarande
belopp togs upp som en avsättning i balansräkningen. Under året har 0,6 mnkr lösts upp och vid utgången av 2021 kvarstår 10,5 mnkr som en avsättning.

Exploatering

Aktier, andelar och långfristiga lån till koncernbolag
har klassifcerats som finansiella anläggningstillgångar.

Avsättning tas upp i balansräkningen när kommunen har
ett avtalat åtagande som är säkert till sin förekomst men
det är oklart när i tid förpliktelsen ska infrias. Beloppet
som krävs för att uppfylla det avtalade åtagandet ska baseras på en tillförlitlig uppskattning.

tensen som ligger utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse innebär de nya antagandena att
ansvarsförbindelsen ökar och framtida kostnader
för utbetalningar kommer öka. Totalt sett innebär
detta att det höjda livslängdsantagandet medför att
både kostnader och utbetalningar kommer att öka
de kommande åren.
Effekten av det höjda livslängdsantagandet innebär
att ansvarsförbindelsen ökat med 7 486 tkr och avsättningen ökat med 1 620 tkr.

Avsättning för återställande av deponi är baserad
på en extern utredares uppskattning av kostnad för
att sluttäcka deponin. Rapporten som avsättningen är
baserad på är framtagen hösten 2018.
Avsättning för statlig infrastruktur är baserad på avtal mellan Höganäs kommun och Trafikverket gällande medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge-Brunnby-Arild. Avtalet tecknades 2017.
Avsättning för framtida åtaganden är baserade på exploateringsaval där kommunen ännu inte fullgjort förpliktelser enligt avtal. Det avser projekt Stubbarp 7:14 och
Stubbarp Viken 34:2.

Pensioner
Den 23 april beslutade SKR:s styrelse om nya livslängdantagande i RIPS som ska användas för pensionsskuldsberäkningen. Livslängdsantagandet har ökat vilket innebär en ökad avsättning för den delen av pensionsskulden
som ligger i balansräkningen. Den ökade avsättningen
motsvaras av en ökad kostnad. För den delen av förplik-

Fastigheter som har anskaffats i syfte att omsätta har
tagits upp som omsättningstillgångar i balansräkningen. Fastigheter som har sålt under året har tagits upp som en intäkt förutsatt att intäktskriterierna
enligt RKR:s rekommendation R2 är uppfyllda. Utgifter i exploateringsprojekt som är hänförliga till tillgångar som ska behållas i kommunens ägo har tagits
upp som anläggningstillgångar i balansräkningen.
På balansdagen finns inga exploateringsinkomster
i form av offentliga bidrag eller exploateringsersättningar som tagits upp som skuld i balansräkningen.

Statsbidrag
Kommunen har under året tagit emot statsbidrag för
att säkerställa god vård och omsorg om äldre och
skolmiljarden. De båda statsbidragen har klassificerats som generella mot bakgrund av gällande lagstiftning och normering.

Not 3

Kommunkoncernen

Kommun
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Redvisningsprinciper
för bolagen

NOTER

Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020
Försäljningsintäkter

351,5 340,4

Taxor och avgifter

165,4

Hyror och arrenden
Bidrag och kostnads
ersättningar från staten
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet

45,9

38,1

114,9

129,1

121,2

157,8

157,0

36,0

37,7

166,0

164,4

160,3

164,4

16,7

21,8

16,0

12,5

395,5

389,9

20,2

18,8

Intäkter från
exploateringsverksamhet

0,0

24,2

0,0

24,2

Realisationsvinster på
anläggningstillgångar

0,0

3,1

0,0

3,1

Övriga verksamhetsintäkter

5,9

0,0

0,5

0,9

Delsumma

1.258,8 1.215,7 408,0 420,9

Interna poster mellan bolag -493,1 -481,4
Summa intäkter

765,7 734,3 408,0 420,9

Not 4

Kommunkoncernen

Jämförelsestörande
poster

2021 2020 2021 2020

Kommun

Kostnader
Tecknade av
pensionsföräkring

-40,4

0,0 -40,4

Summa kostnader

0,0 -40,4

0,0 -40,4

0,0

0,0

Intäkter
Exploateringsintäkter

35,2

40,4

35,2

Realisationsvinster på
anläggningstillgångar

12,7

0,0

12,7

Summa intäkter

47,9

40,4

47,9

0,0

0,0

Covid-19
I januari 2021 beslutade riksdagen att förlänga statsbidraget för merkostnader kopplade till covid-19 till och
med december månad 2020. Eftersom intäktskriterierna vid bokslutstillfället 2020 inte uppfylldes enligt
RKR R2 har ersättningen intäktsredovisats som ett
riktat bidrag 2021. Ersättning efter ansökningsförarande har betalts ut i två omgångar under året till
kommunen samt enligt ett beslut utan ansökning.
Totalt har kommunen, av socialstyrelsen, blivit kompenserad med ett totalbelopp på 9,9 mnkr under året.

60

61
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Not 5
Verksamhetens
kostnader

Kommunkoncernen

Kommun

2021

2020

2021

2020

Lönekostnader

-828,8

-811,0

-537,1

-518,3

Sociala avgifter

-267,9

-257,9

-178,8

-170,2

-92,5

-99,1

-73,1

-69,3

Pensionskostnader
Material och
förbrukningsinventarier

-122,1

-106,4

-96,3

-94,8

Entreprenad, köp av verksamheter och konsulter

-127,4

-105,5

-73,0

-39,2

Köp av huvudverksamhet

-654,4

-642,2

-654,2

-642,2

Not 8

Kommunkoncernen

Finansiella intäkter

2021

2020

0,0

2020

0,1

0,0

0,1

21,0

7,0

21,0

7,0

Försäljning av aktier i dotterbolag

0,0

11,0

0,0

11,0

Övriga finansiella intäkter

4,6

2,9

4,5

2,3

Delsumma

25,6

21,0

25,5

20,4

Interna poster mellan bolag

-21,0

-18,0

4,6

3,0

25,5

20,4

Ränta medelsplacering
Utdelning på aktier och andelar

Summa

Lokaler och markarrenden

-52,1

-65,1

-31,1

-35,8

Bränsle, energi och vatten

-188,2

-120,2

-52,8

-43,9

Finansiella kostnader
Räntekostnader

-13,1

-14,4

-13,1

-14,4

Bidrag och transfereringar

-61,5

-39,2

-61,5

-39,2

Skolskjuts, färdtjänst och
övriga transporter

-23,3

-21,8

-23,3

-21,8

Porto, tele och IT

-21,6

-37,1

-6,2

-23,5

-125,0

-128,6

-80,2

-85,3

Övrigt
Skatt på koncernbolagens resultat
Summa kostnader
Internt utförda arbeten
på investeringar
Interna poster mellan
bolag
Summa

-17,6

-20,1

-2 595,5 -2 468,6 -1 880,7 -1 797,7
18,1
493,1

14,7

-2 084,3 -1 984,8 -1 862,6 -1 783,0

Not 6
Skatteintäkter

2021

4,4

-6,5

4,4

-6,5

1 299,6 1 227,2 1 299,6 1 227,2

Not 7

Kommun

Generella stadsbidrag
och utjämning

2021

2020

2021

2020

Inkomstutjämningsbidrag

171,9

164,5

171,9

164,5

-8,5

10,5

-8,5

10,5

-22,7

-21,0

-22,7

-21,0

Regleringsbidrag

80,6

27,5

80,6

27,5

Övriga generella bidrag
från staten

17,7

43,6

17,7

43,6

Kommunal fastighetsavgift

63,4

60,7

63,4

60,7

302,4

285,8

302,4

285,8

Kostnadsutjämningsbidrag
Utjämningsavgift för LSS

Summa

2020

Ingående bokfört värde

69,2

57,6

48,5

52,7

Omklassificering

54,4

0,0

0,0

0,0

Årets nyanskaffningar

23,9

22,4

16,8

2,2

Årets försäljningar

-0,3

271,9

0,0

0

Årets utrangeringar

-2,3

0

0,0

0

-10,7

-10,5

-7,6

-6,4

Utgående bokfört värde

134,2

341,4

57,7

48,5

1,7

0,0

Utgående bokfört värde

Koncernmässiga justeringar

135,9

341,4

-0,7

Anskaffningsvärde

313,7

300,3

Kommunkoncernen

2021

2020

2021

2020

-0,7

0,0

-0,7

Kommun

-0,8

-0,9

Ackumulerade avskrivningar

-1,6

Ackumulerade nedskrivningar

0,0

0,0

-8,4

-8,9

Interna poster mellan bolagen
Summa

Utgående bokfört värde
-1,5

-1,6

Koncernmässiga justeringar
Utgående bokfört värde

Not 10
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Kommunkoncernen

Ingående bokfört värde

2 933,5

2 527,1

Ingående bokfört värde,
rättelse expl

0,0

40,9

0,0

40,9

Omklassificering

-112,4

0,0

0,0

0,0

Årets nyanskaffningar

271,9

498,3

143,9

277,3

Årets försäljningar

-0,7

-27,3

-0,7

-27,3

Årets utrangeringar

-0,1

-1,0

-0,1

0,0

-138,7

-104,5

-78,3

-67,0

2021

2020

1 524,1 1 300,2

2 953,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1
47,0

4 968,4 4 880,5 2 923,8

-2 008,7 -1 940,8 -1 328,7 -1 264,7

Koncernmässig justering
Utgående bokfört värde
Genomsnittlig
nyttjandeperiod, år

-6,2

-0,6

-0,6

-0,6

57,7

48,5

1,7
69,2
14,0

13,3

Kommunkoncernens UB 2020 skiljer sig från IB 2021 då några
anläggningar felaktigt klassades som mark, byggnader
och tekniska anläggningar 2020 istället för maskiner och
inventarier.

Not 12
Finansiella
anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

2021

-6,2

2 795,0

-6,2

2 953,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1
47,0
3 000,5 2 933,5
31,0

29,0

Kommun

2021

2020

2021

2020

7,3

5,5

4,3

2,3

Exploateringsfastigheter

10,4

15,6

10,4

15,6

Summa

17,7

21,1

14,7

17,9

Lager och förråd

Specifikation
exploateringsfastigheter
Ingående värde
Årets utgifter

15,6

0,0

0,0

-3,7

-5

3,7

Omklassificering/omvärdering

-0,2

15,6

Summa
exploateringsfastigheter

10,4

15,6

Not 14

Kommunkoncernen

Fordringar
kortfristiga fordringar

Kommun

2021

2020

2021

2020

Kundfordringar

70,4

59,1

10,9

11,6

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

74,1

69,1

Skattefordringar

96,3

33,8

10,4

Övriga kortfristiga fordr ingar
Delsumma

16,0
88,9

31,4

55,0

65,2

25,4

28,6

295,8

227,2

135,6

87,5

135,6

87,5

Interna poster mellan bolag

-52,6

-47,4

Summa

243,2

179,8

Not 15

Kommunkoncernen

2021

Kommun

2020

2021

2020

2,2

2,2

Eget kapital
Ingående eget kapital

Aktier
AB Höganäshem

2020

Kommun

2021

2020

5,0

5,0

10,0

10,0

Hotell Strandbaden
Höganäs AB

0,3

0,3

Ingående eget kapital,
rättelse av felexploatering

0

40,9

0,0

40,9

Höganäs Mark och
Exploatering AB

2,0

2,0

Ingående eget kapital,
effekt av konsolidering

0

12,9

0,0

0,0

Ängelholm Helsingborg
Flygplats holding AB

0,01

0,01

175,0

100,0

133,3

55,9

AB Sydvatten

13,0

13,0

NSR AB

0,6

0,6

Summa

0

33,1

33,1

21,6

12,6

21,6

12,6

3,1

0,1

0,1

0,1

24,7

12,7

21,7

12,7

0

0

3,7

3,7

Årets resultat
Summa

1 784,0

1630,2 1 102,7 1 005,9

1 959,0 1 784,0 1 236,0 1 102,7

Andelar
Kommuninvest i Sverige AB

Kommunkoncernens UB 2020 skiljer sig från IB 2021 då några
anläggningar felaktigt klassades som mark, byggnader
och tekniska anläggningar 2020 istället för maskiner och
inventarier.

Förråd, lager och
exploateringsfastigheter

-86,2 -158,9

69,2

Höganäs Omsorg AB

Ackumulerade
avskrivningar

-6,2

208

-0,6

Höganäs Energi AB

3 000,5 2 933,5

Anskaffningsvärde

Ackumulerade
nedskrivningar

144,5

134,2
135,9

Kommunkoncernen

Årets försäljning

Kommun

2020

Utgående bokfört värde

-178,9 -230,5

Genomsnittlig avskrivningstid, år

2021

Årets avskrivningar

Not 13

Kommun

Årets avskrivningar

-1,5

Utgående bokfört värde

Kommunkoncernen

2021

-8,9

Koncernmässig justering

Slutavräkningsdifferens
föregående år

2020

-8,9

1252,9
-19,2

2021

-7,7

1264,2 1 252,9 1 264,2
31,0

Maskiner och inventarier

-8,4

Utgående bokfört värde

-19,2

Kommunkoncernen

Delsumma

2020

31,0

2020

Kommun

Not 11

Övriga finansiella kostnader

2021

Preliminär slutavräkning
innevarande år

Summa

14,7

469,1

Kommunkoncernen

Preliminära skatteintäkter

18,1

Kommun

2021

Not 9

Försörjningsstöd

NOTER

E KO N O M I S K ÖV E R S I K T

NOTER

Övriga andelar
Summa andelar
Koncerninternt lån
Övriga finansiella
anläggningstillgångar
Summa finansiella tillgångar

62

2,8

4,7

0,0

0,0

27,5

17,4

58,5

49,5

63
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NOTER

Not 16

Kommunkoncernen

Avsatt till pensioner

2021

2020

Kommun

2021

2020

Not 18

Kommunkoncernen

Långfristiga skulder

2021

2020

Kommun

2021

2020

Särskild avtals/ålderspension

36,9

39,9

35,2

33,0

Kommuninvest i Sverige AB

427

426,3

234

214,0

Summa pensioner

36,9

39,9

35,2

33,0

70,8

61,8

70,8

61,8

8,5

8,6

8,5

8,0

Upplupna
anslutningsavgifter

7,4

0,0

7,4

0,0

Summa avsatt till pensioner

45,4

48,5

43,7

41,0

Antal visstidsförordnanden

2021

2020

2021

2020

Förtroendevalda

0

0

Tjänstemän

0

0

2021

2020

41,0

40,5

0,6

1,3

Övrig post

-0,1

-0,1

Årets utbetalningar

-2,3

-2,6

2,9

2,1

Löneskatt

Avsatt till pensioner

2021

2020

Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuträkning

Nya avsättningar
Ändrat livslängdsantagande
RIPS

1,6

0,0

Förändring av löneskatt

0,0

-0,2

43,7

41,0

Summa avsatt till pensioner

45,4

48,5

Lånfristig leasingskuld
Fastighetslån,
Höganäshem AB
Övriga lån
Summa långfristiga skulder

359,2

356,2

78,9

60,1

943,3

904,4

Koncerinternt lån

-3,7

-3,7

Koncernmässiga justeringar

48,4

40,6

988,0

941,3

Summa

Not 21

Kommunkoncernen

Borgensförbindelser

2021

312,2

275,8

Not 19

Kommunkoncernen

Kortfristiga skulder

2021

2020

2021

2020

Leverantörsskulder

Kommun

2020

Sydvatten AB
SEB
Nordea AB
Svenska Handelsbanken AB
Malmö Kommun

275,8

2021

7,3

7,3

7,3

14,7

27,7

14,7

3,5

0

3,5

19,5

19,5

19,5

6,2

3,3

6,2

2021

185,0

437,0

185,0

Totala ramborgen

780,0

380,0

Höganäs Omsorg AB

9,1

6,2

9,1

Kredit koncernkonto

10,0

10,0

12,6

26

12,6

Totala ramborgen

10,0

10,0

Total ramborgen

72,9

90,0

72,9

Summa

3,4 1 277,6

860,5

Utnyttjat

21,6

21,6

21,6

Ej utnyttjat

21,6

21,6

21,6

Totala ramborgen

43,2

43,2

43,2

Nordvästra Skånes renhållning AB

109,7

85,3

68,8

62,0

10,4

2,7

3,4

0,8

Moms och punktskatter

58,8

42,9

25,3

26,4

Utnyttjat

0,7

0,7

2,3

0,7

Ej utnyttjat

2,5

2,5

0,9

2,5

3,2

3,2

3,2

3,2

Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB

Upplupen semesterlön

62,6

67,1

47,1

46,9

Upplupen särskild löneskatt
pension

13,7

18,1

9,8

13,3

Totala ramborgen

33,2

33,2

22,6

22,5

Ängelholm Helsingborgs flygplats holding AB

Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader

155,1

126,8

85,8

85,8

Utnyttjat

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga kortfristiga skulder

203,8

225,9

34,5

40,1

Ej utnyttjat

0,2

0,2

0,2

0,2

Totala ramborgen

0,2

0,2

0,2

0,2

3,4

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och
2009- 10- 29 KF §96] ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning
av den finansiella effekten av Höganäs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 510.996 mnkr och totala tillgångar
till 518.680 mnkr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 927 mnkr och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 937 mnkr.

Not 22

tkr

Kommunkoncernen

2021

2020

2021

2020

Skuld till avgiftskollektivet

4,3

3,6

4,3

3,6

39,6

35,3

27,0

28,8

Upplupna räntekostnader

0,4

0,1

0,1

0,1

Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB

Kortfristig leasingskuld

0,1

0,0

0,1

0,0

Utnyttjat

13,0

13,0

Utrangeringar

0,1

Delsumma

652

605,7

301,8

301,5

Ej utnyttjat

12,0

12,0

Gjorda avsättningar

3,5

Interna poster mellan bolag

-52,6

-53,0

Totala ramborgen

25,0

25,0

Summa

599,4

552,7

0,0

6,1

0,0

0,0

Utnyttjade belopp

-1,8

-1,8

-0,6

-1,8

Outnyttjade belopp
som återförs

-2,1

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

35,7

39,6

Uppskjuten skatt

84,8

76,2

120,5

115,8

Summa övriga avsättningar

26,4

26,4

27,0

27,0

Specifikation avsättningar
14,2

14,2

Avsätting för statlig
infrastruktur

10,5

11,1

Framtida åtaganden enligt
exploateringsavtal
Summa

1,7

1,7

26,4

27,0

301,5

Not 20

Kommun
koncernen

Ansvarsförbindelser

2021

2020

2021

2020

Ansvarsförbindelse IB

194,4

204,3

194,4

204,3

Försäkring IPR, extra inlösen

-64,1

-32,4

-64,1

-32,4

1,4

1,6

1,4

1,6

Basbeloppsuppräkning

Kommun

1,7

4,2

1,7

4,2

-13,9

-16

-13,9

-16

Aktualisering

0

0,0

0,0

0,0

Ändrat livslängds
antagande RIPS

6

Gamla utbetalningar

Övrig post
Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Total ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad

Utnyttjat

30,0

30,0

Ej utnyttjat

20,0

20,0

Totala ramborgen

50,0

50,0

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32
3,0

0,0

Ej utnyttjat

37,0

0,0

Total ramborgen

40,0

0,0

Utnyttjat

Norra Höganäs Markutveckling AB

6,0

15,3

8,4

15,3

8,4

140,8

170,1

140,8

170,1

34,1

41,3

34,1

41,3

174,9

211,4

174,9

211,4

98%

98%

Enligt LKBR 6 kap. 2 § ska pensionsförpliktelser som intjänats
innan 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i
balansräkningen.

Utnyttjat

27,0

27,0

Ej utnyttjat

23,0

23,0

Totala ramborgen

50,0

50,0

Kommun

Justering för ej likviditets
påverkande poster

2021

2020

2021

2020

Avskrivningar

152,4

116,2

85,9

73,4

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,1

0,0

28,6

3,3

1,5

Nedskrivningar

Höganäs Mark och Exploatering AB

Ränteuppräkning

Avsättning för återställande
av deponier

301,8

10,0

333,0

Övriga avsättningar

Årets avsättning

2020

10,0

Ej utnyttjat borgensram

Not 17
Redovisat värde vid årets
början

Kommun

2021

Kommuninvest i Sverige AB

Kommunkoncernen

Kommun

2020

Ej utnyttjat

Helsingborgs Kommun

Upplupna löner

Upplupen pensionskostnad

AB Höganäshem
Kredit koncernkonto

Nordic Investment Bank

312,2

2020

Kommunkoncernen

Kommun

E KO N O M I S K ÖV E R S I K T

E KO N O M I S K ÖV E R S I K T

NOTER

Återförda avsättningar

-1,8

-1,8

-0,5

-1,8

Upplösning av bidrag till
infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga ej likviditets
påverkande poster

0,0

57,4

0,0

44,6

154,2

200,4

88,8

117,7

Summa

Not 23

tkr

Kommunkoncernen

Övriga likviditetspåverkande
poster som tillhör den
löpande verksamheten
2021

2020

Kommun

2021

2020

Utbetalningar för avsättning
till pensioner

-1,7

-3,7

-1,7

-3,7

Utbetalning av övriga
avsättningar
(exkl. bidrag till infrastruktur)

0,0

-0,3

0,0

-0,3

-1,7

-4,0

-1,7

-4,0

Summa

Höganäs Energi AB
Kredit koncernkontot
Kommuninvest i Sverige AB
Ej utnyttjat borgensram
Totala ramborgen

64

26,0

26,0

120,0

160,0

80,0

40,0

226,0

226,0

65
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NOTER

Not 24

tkr

Verksamhetens intäkter
Konsumtionsavgifter
Periodiserade anslutningsavgifter
Övriga intäkter
Summa

Not 25

Not 29

Vatten och avlopp

tkr

2021

2020

Kostnad för räkenskapsrevision

2021

70 832

66 910

Ingående bokfört värde

905

1 226

Sakkunnikt biträde

258,3

191

2 214

2 004

0

0

31,6

27,4

Årets avskrivningar

-38

-321

289,9

218,4

Utgående bokfört värde

867

905

5 515

8 922

-4 648

-8 017

Utgående bokfört värde

867

905

Genomsnittlig avskrivningstid, år

14,0

12,0

757

149

73 803

69 063

-13 397

-12 700

Övriga externa kostnader

-28 712

-24 819

2 824

2 957

Övriga interna kostnader

-19 960

-21 878

Summa

-59 245

-56 440

Vatten och avlopp

2021

Ränta
Serviceavgift
Summa

Not 27

Årets utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar

Vatten och avlopp

Personalkostnader

tkr

tkr

2020

Not 30

0

Leasing

-

Finansiella leasingavtal

705

-1205

-705

1205

0

0

63

83

Summa

-2 616

-3 203

Not 31

tkr

Långfristiga skulder

tkr

Avräkningsskuld
Externlån
Summa långfristiga skulder

2020

243 547

213 619

34 675

40 315

2 662

Utgående bokfört värde
Anskaffningsvärde

Ingående bokfört värde

2021

2020

0

0

234 000

214 000

70 765

61 834

304 765

275 834

Vatten och avlopp

2021

Anläggningar

Vatten och avlopp

Skuld till skattekollektivet:

Upplupna anslutningsavgifter

Not 28

Not 35

-

Utgående eget kapital

-3 203

Särredovisning har upprättats enligt Lag (20016:412) om
allmänna vattentjänsten för VA-verksamehten och återfinns i den här årsredovisningen. Särredovisning för avfallsoch renhållningsverksamheten finns tillgänglig hos NSR på
hemsida www.nsr.se.

0

0

-2 616

Upplysning om särredovisningar

Årets resultat
Överskott

Not 32

2021

2020

7,7

0,0

7,7

0,0

Framtida finansiella kostnader

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Nuvärde minimileaseavgifter

7,5

0,0

7,5

0,0

Inom 1 år

1,5

0,0

1,5

0,0

Senare än 1 år men inom 5 år

6,0

0,0

6,0

0,0

Senare än 5 år

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

7,5

0,0

7,5

0,0

Inom ett år

10,9

14,3

10,9

14,3

12,1

10,2

12,1

10,2

0

0

0

0

23,0

24,5

23,0

24,5

Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter

Nuvärdet av minimilease
avgifterna förfaller enligt följande

Ej uppsäjningsbara
operationella leasingavtal

tkr

Vatten och avlopp

2020

-10 387

Skuld till VA-kollektivet

4 265

3 560

Senare än ett år, men inom
fem år

280 884

243 547

Övriga kortfristiga skulder

4 256

4 521

Senare än fem år

562 529

527 854

Summa kortfristiga skulder

8 521

8 081

Ackumulerade avskrivningar

-281 645

-284 307

Summa framtida
minimileaseavgifter

Utgående bokfört värde

280 884

243 547

31,0

23,4

Genomsnittlig avskrivningstid, år

Kommunen

2020

2021

Årets avskrivningar

Kommun
koncernen

2021

Kortfristiga skulder

Årets nyanskaffningar

2020

Not 34

Ingående eget kapital

83

Intern ränta

Total kostnad räkenskapsrevision

2020

0

2020

Vatten och avlopp

Förtroendevalda

2021

63

Vatten och avlopp

tkr

Eget kapital

Överföring av överskott

2021

Finansiella kostnader

Kommunen

Maskiner och inventarier

2020

Finansiella intäkter

tkr

2020

2021

Interna intäkter

Not 33

Vatten och avlopp

2021

Anskaffningsvärde

Verksamhetens kostnader

Not 26

tkr
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Vatten och avlopp

66

67
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Handlingsprogrammet
Alliansens handlingsprogram gäller för perioden 2019-2022. Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna som tillsammans fick 53% av väljarkårens förtroende. Handlingsprogrammet följer
strategierna i Höganäs kommuns vision och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som
konkret ska åstadkommas. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills:
1) om arbetet är ännu inte påbörjat
2) om arbetet är pågående eller
3) om arbetat har färdigställts.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

2

Eleverna ska få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i en
lugn och trygg miljö med ändamålsenliga läromedel

2

Vi vill stimulera en ökad samverkan mellan skola och näringsliv

2

Stora ansträngningar ska göras för att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol
och tobak

2

Öka insatserna för att motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling på skolor och arbetsplatser. Toleransarbetet måste fortsätta utvecklas och kan genomföras genom så kallade toleransresor
eller helt på hemmaplan

2

När föräldrar väljer skola ska vi verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad
valfrihet
Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet i barnomsorgen, behovet av ”nattis” utreds snarast för att
tillgodose föräldrars behov av stöd

2
3

_________________________________________________________________

Höganäs ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner. Kommunens mål
ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till dess verksamheter, stannar kvar och
utvecklas till nytta för alla

2

__________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA
Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på alla offentliga platser vilket inkluderar parker, gator,
torg och mötesplatser

2

Verka för att ett mer komplett resecentrum färdigställs vid Stationshuset

3

Bygg ut cykelvägarna för att göra Höganäs till en attraktiv cykelkommun

2

Arbeta för bättre kollektivtrafiklösningar på landsbygden i kommunen

2

Arbeta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111 genom samarbete med Helsingborg och
andra aktörer

2

Bygg ut fibernätet till full täckning i hela kommunen

3

__________________________________________________________________

STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN
Kullabygden ska bli känd som Sveriges keramikbygd samt mat- och vinbygd

2

Den beslutade utvecklingen i Höganäs stadskärna med tydligt fokus på centrumutveckling fortsätter

2

Möjliggör en lokal för utövning av e-sport i kommunen

3

Stimulera ridskoleverksamhet i anslutning till Kullabygdens befintliga ridanläggning i Äsperöd för att
stärka den långsiktiga hästverksamheten i kommunen

2

Möjliggör återkommande kulturarrangemang och events i Höganäs hamnområde

3

Se till att de prioriterade stränderna hålls rena och har hög standard

2

_________________________________________________________________
STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET
Utveckla anhörigstödet

2

Utveckla vården för vårdtagare med demenssjukdomar med certifierad personal

3

Verka för att äldre personer som är över 85 år ges rätt att få plats på äldreboende när de söker det

1

Verka för ett bra och utökat utbud av fysiska aktiviteter för seniorer

2

Färre olika personer som besöker en äldre i hemtjänsten, fortsätt utveckla samordning och service

2

Utveckla valfrihet i val av mat, särskilt för de äldre

2

Integrera nyanlända till första jobbet med målet att de snabbt blir självförsörjande och kan bidra till
kommunens utveckling

2

Möjliggör för ytterligare minst en vårdcentral i kommunen

3

Vi vill arbeta för att en familjecentral startas genom att samlokalisera personalenheter som har till syfte
att ge stöd och uppmuntran till barn och föräldrar

2

Starta och utveckla ett volontärprogram som samordnar frivilliga insatser både inom kommunens verksamheter och inom föreningar och organisationer, till exempel genom bildandet av ett volontärcenter

3

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE
Det ska vara lätt att få bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter

2

Nytt kulturhus/bibliotek påbörjas inom mandatperioden

2

_________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Energieffektivisera kommunens fastigheter

2

Kommunen ska bidra till fortsatt ökad investering i förnyelsebar energi och fasa ut gammal och kostsam teknik

2

Sträva efter att i våra upphandlingar öka andelen närodlade livsmedel

3

__________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRVERKLIGA FÖRENKLA FÖR FÖRETAG
Skapa förutsättningar så att företag kan växa och utvecklas

2

Fortsätta arbeta för möjligheten till gårdsförsäljning av vin och öl

2

68

69
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VALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Gertrud Green (C)

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

MEDBORGARE
Valnämnden har under året arbetat med och lämnat förslag på förändrade valdistrikt för Höganäs
kommun. Förslaget har fastställts av Länsstyrelsen.
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Resultat

61

69

-8

59

Politisk verksamhet

61

69

-8

59

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

INVESTERINGAR
TKR

FRAMTIDEN
2022 är nästa planerade allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2021
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REVISIONEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET
Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed ska revisionen granska kommunens
verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelse och
nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse
och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form.
Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen
utgår revisionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är ytterst att ge kommunfullmäktige
underlag för ansvarsprövningen och om kommunens räkenskaper är rättvisande samt om intern
kontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräckliga.
Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga från EY till hjälp i sitt
granskningsarbete.

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

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Resultat

984

984

0

972

Politisk verksamhet

984

984

0

972

Årsredovisning 2021
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Inga-Maj Hult (KD)
Förvaltningschef: Herman Crespin

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

MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska snarast från det anmälan inkommit till
nämnden förordnas en god man.
Kommentar
Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har fått en god man inom angiven tid.

Överförmyndarnämnden arbetar med att säkerställa att de personer som inte själva kan hantera sin
ekonomi och tillvarata sina rättigheter ska få den hjälp de behöver. En enkel, snabb och framförallt
rättssäker handläggning är viktig för att garantera rättssäkerheten för dessa personer, men även för att
behålla och rekrytera kompetenta gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden har därför under
året fortsatt att vidareutveckla och effektivisera rutiner och service, bland annat genom att erbjuda
digitala tjänster och införa nya moment vid granskningen av ställföreträdarnas redovisningar.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Utbildning av ställföreträdare
Kommentar
Digital utbildning av nya ställföreträdare har genomförts och befintliga ställföreträdare har erbjudits att gå
utbildningen.

På grund av Covid-19 har den årliga ställföreträdarträffen och introduktionsutbildningen för nya
ställföreträdare inte kunnat genomföras på vanligt sätt. Istället har alla nya ställföreträdare och befintliga
ställföreträdare erbjudits att delta i en digital utbildning. Överförmyndarnämnden har infört ett krav på
att denna utbildning ska vara genomförd med godkänt resultat innan en ställföreträdare kan bli aktuell
för sitt första uppdrag.

Årsredovisning 2021
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UTVECKLING
Förenkla för företag
Nämndsmål
Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.
Kommentar
Utskick till banker och mäklare i kommunen har genomförts.

Arbetet med att vidareutveckla rutiner samt processer för att effektivisera och förbättra handläggningen
av olika ärendetyper har fortsatt under året, bland annat genom införandet av digitala tjänster. Syftet är
att ytterligare förstärka rättssäkerheten för de som har god man och förvaltare samt ge ställföreträdare
stöd och service i sina uppdrag.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Resultat

3 675

3 552

123

3 236

Politisk verksamhet

3 675

3 552

123

3 236

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Överskottet kan härledas till lägre fortbildningskostnader då dessa inte kunnat genomföras på grund av
rådande pandemi men även lägre arvodeskostnader än budgeterat. Arvodeskostnader är svåra att
budgetera då det finns faktorer utanför nämndens kontroll som avgör ifall det är huvudmannen själv
eller nämnden som betalar arvodet till ställföreträdaren.

FRAMTIDEN
Regeringens utredning om reglerna kring gode män och förvaltare redovisades under 2021. Flera
förändringar föreslås för att stärka huvudmannens ställning, bland annat ett nationellt
ställföreträdarregister, ökad befogenhet för överförmyndarnämnderna, ökad informationsplikt
gentemot huvudmannen, höjda utbildningskrav för ställföreträdare samt möjliggörande för
digitalisering på området. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Om förslaget antas
kommer arbetsbelastningen för överförmyndarnämndens kansli att öka.
Vidare pågår arbetet med digitalisering, både inom kommunen och på ett nationellt plan, i syfte att
ställföreträdare i större utsträckning ska kunna utföra bankärenden och kommunicera enklare med
myndigheter för sina huvudmäns räkning. Även kommunikationen mellan överförmyndarnämnden och
ställföreträdarna ska i större utsträckning ske digitalt, med möjlighet att till exempel lämna in
årsräkning.

Årsredovisning 2021
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Schölander (M)

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

MEDBORGARE
Under året har kommunstyrelsen berett ärende om placering och förvärv av nytt kulturhus/bibliotek.

UTVECKLING
I kommunens vision är målet att antalet medborgare i kommunen ska vara 27 500 invånare till år 2025.
Under året nådde kommunen upp till 27 589 invånare i kommunen. Det är 421 fler invånare under året
och en ökning som inte är för liten och inte för stor utan som ger det bästa utfallet för den fortsatta
utvecklingen av Höganäs.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Totalt

12 143

12 315

-172

11 709

Politisk verksamhet

12 143

12 315

-172

11 709

EKONOMISK ANALYS
Årets resultat för kommunstyrelsens egen verksamhet visar på ett underskott på 172 tkr. Underskottet
beror främst på att kostnader för Leaders projektkontor för 2019 och 2020 fakturerats först i år.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET
Kommunledningskontoret samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag.
Förvaltningen har ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, upphandling, exploatering, HR,
hållbarhet, kansli, IT, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, service, säkerhet och
beredskap.
Kommunledningskontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Här finns även kommunens arkiv med offentliga handlingar. En viktig uppgift är
att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

MEDBORGARE
Växla upp upplevelsenäringen
Nämndsmål
Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden.
Kommentar
Med erfarenheten från förra sommaren genomfördes en lyckad kampanj med tio mindre kända pärlor för
att sprida ut besökare. Under 2021 har vi också fokuserat på att marknadsföra vår destination under höst,
vinter och vår. Ett exempel på det är ditt naturnära äventyr, i samarbete med Familjen Helsingborg där vi
hade 31 influensers som fick uppleva Nordvästra Skåne i höstskrud under 45 dagar. 11 influensers valde att
besöka Kullahalvön. 80 inlägg och mer än 1000 stories nådde 1 800 000 unika personer. Vi har också gjort
artiklar i fyra bilagor till Svenska Dagbladet.
Inom samarbetet Två Halvöar har vi gjort ett magasin fullt med inspiration från våra halvöar i 17 000
exemplar, jobbat vidare med sociala medier och landningssida, skickat säljbrev till researrangörer och
journalister samt producerat sex filmer. Visit Höganäs instagramkonto har gått från 2515 följare till 3900 följare
och har legat på topp 3 hela året på Smampions topplista över Sveriges bästa företag och organisationer
inom Resor på Instagram. I slutet på maj hade vi en ny hemsida för visit Höganäs.
Vår mobila besöksservice hade 5499 besök från den 30 juni – 8 augusti, vilket är en ökning med 32 % från
föregående år. Under 2021 har vi också genom omvärldsbevakning av andra starka destinationer, enkäter
till invånare och besökare, intervjuer och workshops med besöksnäringen tagit fram en handlingsplan för
hur vi tillsammans med besöksnäringen ska jobba för att växla upp upplevelsenäringen.

Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Fler ungdomar i Höganäs/Kullabygden ska studera eller ha ett arbete
Kommentar
Arbetslösheten i Höganäs ligger på en relativt låg nivå både jämfört med andra kommuner i Skåne och i
Sverige som helhet. Detta gäller både för ungdomar och den totala arbetslösheten i alla åldersgrupper. Vi
är till och med något under 2019 års nivåer. Det enda som sticker ut är långtidsarbetslösheten
(långtidsarbetslös räknas du som efter 6 månader om du är under 25 år annars är det 12 månader) som
under pandemin ökat med cirka 15 %. Under det gångna året har vi arbetat mycket med motivation till
studier för att få hållbara, långsiktiga lösningar. Extratjänster har varit ett bra redskap för våra nyanlända att
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Nämndsmål
komma in på arbetsmarknaden och höja sina språkliga nivåer och ofta har det varit arbete i kombination
med utbildning.
Antalet elever på vuxenutbildningen ligget på en hög stabil nivå, inte samma ökning som under 2020, men
stabilt hög. Vi har ungefär 1000 elever under året som antingen läser enstaka kurser eller hela utbildningar.
Förutom grundskole- och gymnasiestudier och SFI har vi genomfört två yrkesutbildningar, kock- och
undersköterskeutbildning.

Förvaltningen har haft fokus på medborgardialog. Kommunkansliet har arrangerat en dialog
tillsammans med socialförvaltningen om digitalt utanförskap och med ekonomiavdelningen genomfört
en dialog om några av målen i nästa års budget. Avdelningen arrangerade utbildning i medborgardialog
för tjänstepersoner.
Höganäs vill öka sitt invånarantal. För att lyckas med det behövs nyproduktion av bostäder, men också
flyttkedjor. Ett nybyggnadsområde är Tornlyckan där försäljning av bostäderna i etapp 1 har påbörjats.
Under 2022 fortsätter byggnationen av ytterligare bostäder på området.
I Viken Centrum har inflyttning påbörjats, resterande bostäder kommer stå klara under 2022. Vad gäller
trygghetsboendet väntas detaljplanen antas första halvåret 2022.
Tomtkön har digitaliserats under året som ett led i bättre service.
Trygghetsprojektet är en fortsatt framgångssaga, med försvårande av stölder. God samverkan med polis
och andra aktörer är viktigt i detta sammanhang, men också grannsamverkan. Ytterligare ett exempel på
samverkan är det gemensamma arbetet kring bekämpningen av narkotika.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.
Kommentar
I medarbetarenkäten har HME totalt sett ökat något inom kommunledningskontoret från föregående år, 83
från 82. Styrningsindex har ökat något medan motivationsindex har minskat något.
Inom kommunen går kommunledningskontoret emot trenden, då de flesta övriga verksamheter minskade
sitt HME. Minskningen på motivation kan vara en effekt av pandemin, då samhörighet och engagemang
kan vara påverkad av svårigheten att träffas fysiskt och vara på arbetet.
Ledningsgruppen har under året arbetat med att ta fram förvaltningens uppdrag och syfte så att det
skapas en helhetsbild i hela förvaltningen. Samtidigt har ett antal gemensamma mål och prioriteringar tagits
fram och bearbetas ute på avdelningarna. Förvaltningarnas avdelningar presenterar verksamhetsplanen
på respektive arbetsplatsträff så att medarbetarna har kännedom om de strategier och mål som
förvaltningen arbetar med.

Under året har funktioner som säkerhet och upphandling flyttats till andra avdelningar. Säkerhet- och
beredskapsarbetet har flyttats från räddningstjänsten och slagits samman till en enhet med två anställda.
Personal inom HR, juridik, kansli och ekonomi har organiserats centralt på samma sätt som inom
kommunikation. Kommunkansliet har inlett ett samarbete med Båstad kommun som köper juridiska
tjänster av Höganäs kommun.
En undersökning av arbetsgivarvarumärket mätte var vi befinner oss i förhållande till vår strategi
"Arbetsgivare i framkant". Resultatet kommer att användas i arbetet med att ta fram en gemensam
Årsredovisning 2021
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varumärkesstrategi.
Under året har en ledardiamant och en medarbetardiamant tagits fram och implementerats, dessa ska
tydliggöra förväntningar på medarbetare och ledare.
Digitaliserade arbetssätt har intensifierats och förvaltningen har fortsatt att skapa förutsättningar för en
flexibel arbetsplats på grund av den pågående pandemin.
Under året höjdes friskvårdsbidraget till 2000 kr.

UTVECKLING
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Medarbetare deltar och driver aktivt kommunkoncernens hållbarhetsarbete framåt
Kommentar
Hållbarhetsarbetet har under året fortsatt att utvecklas i positiv riktning. Vi har skapat engagemang för de
Globala målen, minskat vårt fysiska resande och ökat möjligheterna för återbruk.
Innan pandemin utgjorde tjänsteresor kommunledningskontorets väsentliga miljöeffekter. Resestatistik visar
att anställda i princip inte rest alls under 2021, endast ett fåtal tågresor, inga flygresor har gjorts. Nya vanor
med digitala möten har etablerats och det är rimligt att en del av de tjänsteresor som tidigare gjorts fysiskt
kommer ersättas av digitala möten även framöver.
Kommunledningskontoret har under året drivit ett koncernövergripande arbete med att utveckla de
globala målen för kommunens verksamheter. Utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner
genomfördes i oktober och har följts av fördjupande arbete, projektet fortgår under 2022.
För att minska vår miljöbelastning från inköp av möbler har ett digitalt verktyg för internt återbruk
implementerats. Verktyget möjliggör för alla anställda att i första hand välja möbler som redan finns i
organisationen, vilket minskar behovet av att köpa nya möbler och mängden möbler som står oanvända
eller slängs.
Hållbarhetskrav i våra upphandlingar är ständigt närvarande och arbetet fortlöper med prioriterade
upphandlingar för hållbarhetskrav.

Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Våra medborgare och företagare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service.
Kommentar
I SKR:s Insiktsundersökning behöll vi vår placering i landet och är i den absoluta toppen i Sverige. Det totala
NKI:et 85 innebär att vi ligger på plats tre när SKR rankar företagsklimatet i landet. Höganäs kommun har
mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena. Ett exempel är bygglov (88 NKI) där Höganäs
kommun hamnar på plats 2 i Sverige.
Servicecenter har under året haft ett snitt på inkommande samtal på 7 800 per månad och av dessa samtal
tas 69 % omhand av servicecenter. Servicecenter har fortsatt arbeta på att ytterligare utveckla samverkan
kring informationsflöden med förvaltningarna. Har servicecenter information i rätt tid kan personalen i högre
utsträckning ta de samtal som kommer in. Ett led i detta är att servicecenter under 2021 har utvecklat
ärendesystemet där kunskapsöverföringen mellan avdelningarna och servicecenter förenklats och
förbättrats. Dessa insatser har vi arbetat med för att kunna behålla och besvara fler samtal samt för att
kunna leverera förväntad service och ett proffsigt bemötande. Det har också gjorts flera
utvecklingssatsningar på servicecenters personal inom kommunens olika verksamhetsområde, även detta
för att kunna avlasta koncernens verksamheter.
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En förstudie för att utreda förutsättningarna att införa e-handel har genomförts. Att göra inköp genom
en e-handelsportal är ett kostnads- och tidseffektivt sätt för verksamheterna att beställa varor och
tjänster på.
M365, ett projekt som startades under året och som är en viktig del i vår digitala arbetsplats. Syfte är att
erbjuda effektivare samarbete och informationsdelning internt, men också öka våra
automatiseringsmöjligheter. Den tekniska plattformen har byggts upp och utbildningar för de
ambassadörer som ska hjälpa och stötta sina verksamheter i under införandet 2022 har genomförts.
Webben nylanserades i april 2021 och har sedan dess har haft 830 000 sidvisningar av 276 000 unika
besökare. Vid lansering kopplades rek.ai på, ett verktyg som genom artificiell intelligens ger varje
besökare personaliserade rekommendationer med länkar som passar besökaren.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

87 042

84 909

2 133

82 790

834

878

-44

864

Exploatering

8 094

8 066

28

4 638

Arbetsmarknadsåtgärder

5 425

6 276

-852

4 674

65 320

62 868

2 452

63 494

7 369

6 820

548

9 120

Resultat
Säkerhet

Gemensamma
funktioner
Övrig utbildning och
gemensamma
funktioner

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad budgetram och kommunledningskontoret redovisar
ett positiv resultat med ett överskott på 2 133 tkr.
Gemensamma funktioner har överskott på 2 452 tkr. Detta beror främst på lägre personalkostnader.
Det har varit längre sjukskrivningar, föräldraledigheter och vakanta tjänster som bidragit till detta.
Övrig utbildning (Kunskapsforum) har ett överskott på 548 tkr. Överskottet beror på högre intäkter
från staten för 2020 än vad som bokades upp 2020.
Arbetsmarknadsåtgärder(Utbildningscentrum) har ett underskott på 852 tkr. Detta beror på minskade intäkter
från staten.
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INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Summa
investeringar

1 800

0

1 800

0

Årsanslag

1 800

0

1 800

0

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse

Bokslut 2020

-35 649

-27 688

-7 961

13 555

0

-8 612

8 612

-3 497

-35 649

-19 077

-16 572

17 052

INVESTERINGSANALYS
Exploatering
TKR
Resultat
Årsanslag
Exploatering

FRAMTIDEN
På kort och mellanlång sikt kommer arbetet att handla om att få i hamn det som redan är påbörjat. Det
handlar om att komma vidare med projektet nytt bibliotek/kulturhus, utvecklingen av Höganäs
hamnområde och placering av gymnasieskola.
En strategisk markreserv behöver fortsätta att byggas upp så att nya verksamheter kan etablera sig i
kommunen.
En strategisk fråga framöver är hur vi kan attrahera nya medarbetare i takt med att många går i pension
eller väljer att börja arbeta hos annan arbetsgivare.
Arbetet med ledardiamanten och grupperna som finns inom ledarprogrammet ska fortsätta liksom det
fortsatta arbetet med att sjösätta medarbetardiamanten i organisationen.
Vi behöver fortsätta arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter inom våra olika verksamheter.
Under 2022 ska en visionsutställning genomföras, Hela Höganäs på riktigt, där ska de olika projekten
som är på gång och olika möjligheter för att utveckla Höganäs presenteras.
Arbetet med att ytterligare stärka och förlänga säsongen för destinationen Höganäs Kullabygden ska
fortsätta.

Årsredovisning 2021

11(51)

Page 112 of 304

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander
Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET
Räddningstjänsten utför det som enligt lagen om skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva
varor som vilar på förvaltningen. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av
nödlägen i kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra
kommuners räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och
genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och
andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor.
Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter
olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning. Förvaltningens
beredskapsfunktion innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid extraordinära händelser. Civilt
försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig planeras
också av förvaltningen. Planeringen syftar till att värna befolkningen och säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna.

MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.
Kommentar
Räddningstjänsten upprättar insatskort på bostadsområden, flerfamiljshus källare, trapphus och vindar samt
brandvägar dels för att skapa trygghet för de boende och dels för att en ev räddningsinsats ska kunna
genomföras snabbt säkert och professionellt. Under året är det gjort 23 st nya samt reviderat ett 50 tal.

Räddningstjänsten har en organisation och förmåga att hantera de olyckor sker i kommunen, oftast i
egen regi men även i samverkan med andra kommuner i vår närhet. Tillsammans med övriga
förvaltningar i kommunen förebygger vi så långt det är möjligt de risker som uppkommer och som
finns sen tidigare. Arbetet med det förebyggande arbetet sker i form av myndighetsutövning som tillsyn
men även som granskning och samråd i planer och byggnationer samt information, rådgivning och
utbildning. Utryckningsstatistiken ligger stabilt på samma nivå de senaste fem åren på ca 450
utryckningar trots att kommunen växer. De automatiska brandlarmen i olika verksamheter toppar
utryckningarna på 141 st sen följer sjukvårdslarmen på 82 st, brand i byggnad 44 st, trafikolyckor 37 st,
brand ej i byggnad 34 st, avancerad räddning med selar och rep 25 st samt övriga utryckningar om
utsläpp av farligt ämne, drunkning, suicid, vattenskada, stormskada, hjälp till polis mm. 76 st. Höganäs
räddningstjänst har även hjälpt andra kommuner vid olyckor vid 35 tillfällen. Räddat värde för 2021
uppskattas motsvara 220 miljoner kronor.
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MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.
Kommentar
I kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor beskrivs kommunens risker och
räddningstjänstens förmåga och förbyggande arbete för att bryta det negativa händelseförloppet vid
olyckor. Under året finns ett övningsprogram för medarbetarna kring dessa händelser och i slutet på året
stäms detta av med insatsövningar för att kontrollera att kompetensnivån är uppfylld. Räddningstjänsten
Höganäs medarbetare håller en hög kompetensnivå och är väl godkända efter denna kontroll.
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.
Kommentar
I årets medarbetarenkät låg motivationsindex på 89 samma som året tidigare. Detta vittnar om att det finns
en hög motivation bland medarbetarna om räddningstjänsten som arbetsplats. Mål, vision och koncernen
som helhet gås igenom på APT och är väl känt bland medarbetarna.

Även detta år har gått i pandemins tecken vilket gjort att bemanningssituationen tidvis varit ansträngd.
Medarbetarna har varit mycket lojala till alla schemaförändringar som har behövts att göras men detta
har inte alltid räckt till utan det har blivit en del övertid samt timanställda för att klara bemanningen.
Räddningstjänsten har normalt låga sjuktal men med Covidsituationen har även denna förvaltning
drabbats av högre tal. Två brandmän har rekryterats för att täcka vakanser, sju brandmän har fått
körkortsbehörigheter, åtta personer har fått grundutbildning i båt och avancerad räddning,
totalförsvarsövning i Revinge, befälsövningar samt det planerade övningsprogrammet för året.
Utrymmet att hantera kontaminerade kläder och utrustning efter bränder och andra smutsiga miljöer är
nu slutfört enligt konceptet "Friska brandmän" så att arbetsmiljön bättre kan efterlevas.

UTVECKLING
Förenkla för företag
Nämndsmål
En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.
Kommentar
Pandemin har gäckats oss även detta år, trots detta så har tre företagskontakter gjorts för att klargöra för
företagen om vilket ansvars som vilar på företaget i brandskyddsfrågor och att de inte enbart kan förlita sig
på den kommunala räddningstjänsten. Under 2021 har företagen: Höganäs AB som är en SEVOSO
anläggning som gör att det ställs särskilda krav på i händelse av kemikalieolyckor, bland annat skall det
upprättas en kommunal plan i händelse av olycka, allmänheten skall informeras om riskerna och det skall
upprättas en säkerhetsrapport av företaget. Splender Plant har uppvaktats med att gå igenom deras
verksamhet om deras lokaler och brandbelastning, trafik situationen och brandvattenförsörjning. Med NSR
på Tjörröd har det förts dialog om deras upplag med trä och flis samt gasanläggning som numera är
borttagen samt de eventuella utbyggnadsplaner som kan komma att ske.

Upphandlingsunderlaget för ny tankbil och ny släck/räddningsbil är färdigt för att gå ut på anbud. Med
nya fordon kommer den senaste tekniken vara till stor hjälp till de olyckshändelser som sker i
kommunen, dessa fordon skall sen vara i drift i 20 år. Övningshallen på räddningstjänsten byggs
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efterhand som resurserna tillåter. Denna anläggning kommer att vara en stor tillgång både för egen
personal men även för samverkande parter i kompetensutveckling och utbyte av tjänster.
Kompetensutveckling sker ständigt för de olika rollerna i räddningstjänsten efter kommunens
riskprofil.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR
Räddningstjänst

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

23 766

24 486

-720

23 409

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Räddningstjänsten har tagit gemensamma kostnader som berör hela organisationen under de senaste
åren, så även för 2021. Kostnader som Rakel, inköp med abonnemang samt bevakningen av
Kvickbadet på sommaren. Detta utgör ca 400 tkr.
Personalkostnaderna ökade med anledning av sjukdom i Covid 19. Detta utgör ca 220 tkr.
Stora kostnader vid större bränder, Svanshall och Lillefred. Samverkande parter fakturerar mantimmar
vid samverkan. Detta utgör ca 100 tkr.
Totalt blir detta ca de 700 tkr som utgör räddningstjänstens underskott.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

Totalt

5 300

884

4 416

Tankbil

2 000

0

2 000

Andningsskydd

500

508

-8

Radiokommunikation

150

167

-17

Besiktningsbil

400

0

400

Årsanslag

250

209

41

BOKSLUT 2020

INVESTERINGSANALYS
Den stora avvikelsen i investeringarna är fordonen. Besiktningsbilen är beställd men inte levererad
ännu, de 400 tkr för denna investering skall föras över till 2022. För tankbilen var
upphandlingsunderlaget färdigt vid årsskiftet för anbudsgivning, enligt den förhandsinformation som
kommit till oss så är det brist på chassi och tidigaste leverans kan komma att ske första halvåret 2023.
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FRAMTIDEN
MSB driver ett projekt om enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Målet är att
ledningssystemet skall stärka förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser. Detta är ett led efter
skogsbränderna 2018. Viss påverkan kan detta ha för Skånes räddningstjänster i ledningscentraler och i
ledningsstrukturen vid olyckor. Samverkansavtal om larm och ledning med RSNV är påskrivit och klart
och kommer att kosta 9,88 kr/invånare och år för denna tjänst. Samverkansavtal om specialresurser
som dykning, kemberedskap och tung räddning är också påskrivit och klart till en kostnad av 2,50 kr/
invånare och år. Samverkansavtal är även påskrivit tillsammans med övriga räddningstjänster utanför
förbunden RSNV och Räddningstjänsten Syd angående specialresurser som vattendykning,
kemberedskap, tung räddning och räddning på hög höjd till ingen extra kostnad. Dessa avtal gäller från
2022 och framåt. Avtal finns även med SOS om alarmering till en kostnad 13,89 kr/ invånare.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET
Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre
livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.
Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera,
utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter
och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och
miljönämnden i sin myndighetsutövning. Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt
lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även
för kart- och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift
och underhåll av kommunens gator och parker. Här finns också kommunens naturvårds- och
kulturmiljöresurser samlade.

MEDBORGARE
Växla upp upplevelsenäringen
Nämndsmål
Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.
Kommentar
För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs
stort fokus på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Bland annat så uppfördes pop-up
aktiviteter som strandhänget på kyrkplatsen, bygglekplats, solstolar på stranden, isbanan, julpyntning av
stadskärnan, m.m.
Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram. Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell
stadsmiljö för alla i Höganäs. Det innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Det gäller över
hela staden och stadskärnan berörs separat i vissa avsnitt.
Andra etappen av Storgatans ombyggnad blev klar enligt plan till sommaren, och har tagits emot väl. Sista
etappen pågår, och omfattar den delen av gatan ner mot Kvickbadet samt en offentlig mötesplats intill
kyrkan. Här skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister, och det ska vara enkelt och
smidigt att ta en runda på stan och besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande
handelsplats.

I Tornlyckan är gator, vatten och avlopp utbyggt, och de första byggnaderna har påbörjats. 12
detaljplaner för bland annat verksamhetsområde, bostadsområde, centrumverksamhet, utökning av
skola och mindre förtätningsprojekt har antagits. Det kan jämföras med 7 stycken år 2020 och 6
stycken år 2019. Slutbesked är beviljat för 615 nya bostäder, främst i Viken och på Sjöcrona. Arbete för
att möjliggöra en unik satsning på ett badhotell i Höganäs hamn har pågått intensivt, för att samråda
om ett förslag i början på 2022. I Jonstorp har en tillgänglighetsanpassad eco-lekplats byggts. Där har vi
även haft medborgardialog med stort engagemang och deltagande för den pågående fördjupningen av
översiktsplanen. Årets rekordhöga inflöde av bygglovsansökningar resulterade i 806 ansökningar totalt.
Det kan jämföras med tidigare år som haft cirka 600 per år. Nytt är att vi håller tre badplatser öppna
under vintern i Mölle, Höganäs och Viken. Cirka 100 inspektioner för tillsyn av smittspridning på
serveringsställen har utförts med gott resultat. En ny park med hundrastgårdar har anlagts på Tjörröd.
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MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.
Kommentar
En workshop som syftar att optimera samhällsbyggnadsprocessen är genomförd på ledningsnivå.
Fortsättning med en större medarbetargrupp planeras till våren. Under rådande pandemi har inflödet av
nya ärenden varit mycket högt. Verksamheterna har därför arbetat aktivt för att bibehålla en bra
arbetsmiljö. Bland annat har fokus varit på stressförebyggande åtgärder, utbildningar i hjärt- och
lungräddning, föreläsning om hot och våld, m.m.
Årets medarbetarundersökning visade på ett HME index 79. Nedbrutet på de tre frågeområden som utgör
HME, visade medarbetarundersökningen ett resultat på 82 (86) för motivation, 79 (87) för ledarskap, 77 (83)
för styrning, siffror inom parantes är 2020 års resultat. Under året har förvaltningen fortsatt med att
komplettera den årliga medarbetarundersökningen med regelbundna mätningar av faktorer som påverkar
medarbetarengagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse. Det görs med ett automatiserat verktyg
som har stabil forskningsgrund och som drivs av AI. Syftet är att hjälpa chefer och medarbetare att uppnå
sin fulla potential, och därmed kunna förbättra och utveckla organisationen och hela
medarbetarupplevelsen.

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, och anpassat arbetsuppgifter utifrån rådande förutsättningar
under ytterligare ett år med pandemi. Ett arbete som kännetecknas av mod, empati, resultatinriktning
och visionära idéer är viktiga beståndsdelar för en god relation och ömsesidig förståelse mellan oss som
arbetar i offentlig verksamt och kommunens näringsidkare. Förvaltningen har därför genomfört två
utbildningsdagar för samtliga medarbetare inom ämnet företagsklimat. Syftet var att få insikt i viktiga
servicefaktorer, hur dessa kan kopplas till lagstiftningen, samt hur de kan utveckla dessa servicefaktorer
utifrån sin egen verksamhet. Deltagarna har tillsammans medverkat att ta fram handlingsplan för
förbättringsarbete kopplat till kundnytta och ett ännu bättre företagsklimat. Miljöavdelningen har
arbetat med att "växla upp", vilket lett till en hel del nytänkande. Nya verksamhetsmål för 2022 har
beslutats och alla har varit delaktiga i att ta fram aktiviteter till dessa.

UTVECKLING
Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning,
både för medborgare och medarbetare.
Kommentar
Inför sommaren placerades två digitala skyltar i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle
infartsparkering och på Kullaberg. Under 2021 har vi även gått över till ett digitalt
parkeringsövervakningssystem
GeoEvent-servern är i drift, och sensordata kan visas och analyseras i kommunens geografiska
informationssystem ArcMap. Under året utvecklades trängselappen med zonindelning på Kvickbadet.
Appen ger invånarna information om trängsel på allmänna platser. Data samlas in från sensorer som satts
upp på strategiska platser; Kvickbadet, Mölle hamn samt fyren/Naturum på Kullaberg.
För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med olika lösningar. Studiebesök har gjorts till
förtätningsprojekt i syfte att inspirera till hållbar samhällsplanering utifrån förvaltningens mål och uppdrag.
De prioriterade badplatserna har uppdateras med smarta soptunnor. Arbetet med att implementera så
kallade Lo-Ra sensorer fortsätter. Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en
parkeringsplats är upptagen eller ledig.
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Förvaltningen arbetar med att visualisera och simulera våra stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt,
vilket kommer att skapa bättre förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. Detta görs genom 3Dmodellering, VR och digital tvilling. Under året har en digital 3D-modell över Storgatans sista
ombyggnadsetapp blivit klar. Inom projektet DTCC digital tvilling har vi valt att fördjupa oss i
människors rörelse i staden, vindanalyser samt AR-teknik. Ett nytt verktyg, ArcGIS Urban, har
implementerats i verksamheten. Det ger oss möjligheter att enkelt kunna simulera olika alternativa
byggrätter i planeringen, och att visualisera dessa både internt och utåt. Flera nya e-tjänster har
publicerats under året. Nästa steg i utvecklingen blir att installera en så kallad API, som kan läsa in
informationen direkt från e-tjänsterna, till olika ärendesystem utan manuell handpåläggning.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

RESULTAT

84 735

82 411

2 324

79 314

Fysisk planering

15 146

13 244

1 902

10 544

Gator och vägar

33 303

33 778

-475

31 411

Parker

23 757

23 803

-46

22 230

Miljöverksamhet

5 225

4 183

1 042

6 322

Exploatering

1 716

1 872

-155

2 199

Kommunikation

3 484

3 268

215

3 085

Gemensamma
funktioner

2 104

2 263

-159

3 521

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Förvaltningen visar ett helårsresultat med överskott tack vare högre bygglovsintäkter inom fysisk
planering än budgeterat. Antalet inkomna ansökningar har nått rekordnivåer. Kostnaderna för
vinterväghållning har överskridit planerad budget med cirka 0,5 mnkr, då starten av 2021 var kall och
snöfylld. Underskottet har hanterats inom befintlig budget genom omprioriteringar. Elkostnaderna har
mot slutet av året ökat extremt och påverkat resultatet negativt. Överlag har personalkostnaderna varit
lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro, period med vakans samt tjänster på deltid. Antalet
resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad för seniorkort inom
kommunikation.
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INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

RESULTAT

45 182

29 735

15 447

32 875

Tidsbestämda
projekt

38 132

22 910

15 222

26 230

7 050

6 825

225

6 645

Årsanslag

INVESTERINGSANALYS
Effekten för 2021 blir en positiv avvikelse på 15,5 mnkr. Tre investeringsprojekt vid Finkeramiska slås
ihop till ett. Ombyggnad av Bruksgatan tas bort. Projekt om badbryggor och hopptorn flyttas in i nytt
projekt för hela Kvickbadets utveckling. För hela Storgatan förväntas ett överskott på ca 10 mnkr.
Investeringsprojekt Bokvägen innebär 3 mnkr lägre kostnader än planerat. Den sista delen om 1 mnkr
behöver flyttas till 2022. Övriga investeringsmedel som önskas flyttas från 2021 till 2022 är Folkparken
med gång- och cykelväg längs med Långarödsvägen, ombyggnad väg 1412 genom Viken, och projekt
erosionsskador. Dessa uppgår till cirka 1 mnkr vardera. Stadsmiljömiljonen har bland annat använts till
vattenstationer längs Kullaleden, samt för byte av belysning längs Bränneslycksvägen,
parkeringslösningar i Mölle.

FRAMTIDEN
För att ha beslutsunderlag inför planering och investeringar behöver förhållandet mellan
befolkningsprognos och dess utfall avvika så lite som möjligt från varandra. Fokus ligger på att ta fram
en så korrekt byggnadsprognos som möjligt. Besöksnäringen är en av de viktigaste framtida näringarna
med utvecklingspotential. Framgångsfaktorer är samarbete, förtroende och transparens inom
förvaltningen och koncern. Då kan detaljplaner och bygglov fortsatt tas fram på ett effektivt sätt
tillsammans med exploatörer.
Den uppåtgående trenden för bygglovsansökningar har hittills hållit i sig med god marginal. Om det
sker en minskning av ansökningar under kommande år medför det i så fall minskade intäkter.
Verksamheten är helt intäktsfinansierad, och en avvikande utveckling skulle medföra negativa
konsekvenser för bland annat personalkostnaderna. I och med att staden utvecklas och växer med nya
områden ställs högre krav på drift av kommunens allmänna ytor. Kostnadstäckning för drift och
underhåll behöver analyseras, inte bara i budgetarbete utan även i samband med varje kommande ny
planläggning.
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TEKNIK- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

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

MEDBORGARE
Gymnastikhallen och tennishallen är klara och tagna i drift. Även den sista delen av Vikenskolan är klar.
Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bygga nytt kulturhus/bibliotek samt ett nytt
vårdboende i Nyhamnsläge har arbetats fram. Hemvårdens hus har försetts med elbilsladdare och byte
till elbilar sker successivt.
Under gymnasieskolan och högstadiets distansundervisning, anpassades kostverksamheten så att alla
folkbokförda gymnasie- och högstadieelever i kommunen kunde hämta lunchlåda på Kullagymnasiet
och kommunens grundskolor. De elever som hade skolskjuts fick sin mat utkörd.
Under året återinvigdes Kullagymnasiets matsal efter uppfräschning. Urvalet av vad som serveras i
matsalen har utökats med soppa, nybakat bröd samt nya maträtter.
På stränderna genomfördes extra insatser i form av tångrensning, städning av toaletter och
skräpplockning.
Fram till september utökades städrutiner och frekvens på grund av smittorisk och av att lokaler använts
på annat sätt, till exempel till att äta lunch i klassrummen.
Avtalen med kommunens städentreprenader förlängdes till hösten 2022.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål
Kommentar
Förvaltningens delindex för både motivation och styrning föll i medarbetarenkäten våren 202, vilket var ett
generellt mönster bland förvaltningarna. En förklaring är att det kan finnas en koppling till pandemin som
inneburit förändrade sätt att kommunicera, arbeta och leda. Motivation sjönk från index 80 till 72 och
styrning sjönk från 82 till 75. Resultatet för 2021 ligger i stort sett på samma nivå som indexen för 2019.
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Under hösten har förvaltningen arbetat med en fördjupning inom området hållbar arbetsmiljö med
särskilt fokus på kränkande särbehandling. Företagshälsovården har hållit föreläsningar för all personal.
Därefter har arbetet fortsatt i mindre grupper på alla avdelningar och på arbetsplatsträffar.
På grund av Covid-19 har endast ett fåtal utbildningar genomförts under 2021. Några medarbetare var
på kost-och näringsdagen i november. Därutöver har de mest nödvändiga och lagstadgade
utbildningarna genomförts, de flesta på distans. Det har också behövts ett större antal vikarier på grund
av Covid-19, främst inom städ och kost. Tidvis har personalläget varit ansträngt och det har inte alltid
gått att bemanna alla timmar.
På markbyggnadsavdelningen har två vakanta tjänster som enhetschefer tillsatts. Inom avdelningen har
jourtjänstgöring införts under högsommarens helger för att förstärka städning och skötsel av stränderna
under vackra sommardagar.

UTVECKLING
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter
Kommentar
Energimål 2022 har haft sin fjärde utförandeperiod och energiförbrukningen har fortsatt att sjunka som
planerat.
Åtgärder som genomförts är bland annat installation av solceller på Lerbergsskolan, installation av
värmepump på Vallmon och Väsby förskola samt byten av ventilationsaggregat på Väsbyhemmet,
Stadshuset och Vikens bibliotek.
Arbetet med att installera LED-belysning har fortsatt på ett flertal fastigheter.
Den genomsnittliga energiförbrukningen för 2021 beräknas landa på 138 kWh/kvm, vilket är bättre än målet
för 2021 som är 140 kWh/kvm.
Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor
Kommentar
På grund av pandemin har elever periodvis fått maten levererad i portioner förpackade i matlådor. Elever
har också ätit lunch i sina klassrum för att kunna hålla avstånd och inte blanda elevgrupper. Någon
möjlighet att mäta matsvinnet har därför inte kunnat ske i den omfattning som brukar ske. Bedömningen är
att matsvinnet för närvarande är 13,8 %. Målet för 2021 är 12 %.
Höganäs kommun har i det nya livsmedelsavtalet förbehållit sig rätten att ta emot överbliven frukt och
grönsaker från närliggande butiker. Detta för att bidra till att minska det globala matsvinnet.

Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar
Kommentar
För att minska inköpt el har solceller installerats på taket på den nya tennishallen samt Lerbergsskolan.
Anläggningen är kopplad så att den producerade elen även kan användas på sportcenter.
Solcellsanläggningen på tennishallen är idag den största som är placerad på taken på kommunens
fastigheter. Den enskilt största anläggningen finns på reningsverket och är placerad på mark. Fortsatt utbyte
av elmotorer i bland annat pumpstationer och andra anläggningar minskar elförbrukningen. I stort sett är all
gatubelysning utbytt till LED-armaturer.
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Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Utveckla former och forum för dialog med medborgare
Kommentar
På grund av pandemin övergick gymnasieskolan och grundskolan till distansundervisning. Den e-tjänst som
skapades de sista veckorna 2020 så att eleverna kunde beställa luncher digitalt utvecklades och förfinades
under början av 2021. Detta för att kunna ge eleverna ännu bättre service och för att minska matsvinnet.
Under hösten genomfördes en NKI undersökning för att mäta kundnöjdheten för fastighetsservicen och
kostverksamheten. Resultatet kommer att följas upp med beställarna under våren 2022.
En ny digital lösning för besiktning av kommunens lekplatser har införts.
Arbetet med att ta fram en ny e-tjänst så det ska bli lätt för våra medborgare att gå in och boka alternativt
avboka sin tid för vattenmätarbyte pågår.

Omställning av fordonsflottan pågår där 22 dieselfordon är ersatta med el eller gasfordon. För fordon
där drivmedlet för närvarande inte kan ersättas med el eller gas tankas nyare fordon med fossilfri diesel,
HVO.
Livsmedelsupphandlingen är klar. De nya avtalen har ett utökat sortiment av ekologiska produkter,
svenskt kött och möjlighet att beställa en del närproducerade produkter. Andelen ekologiskt livsmedel
är nu uppe i 28,5 %. Vikhagas kök har renoverats och mer mat kan nu lagas från grunden.
Kommunens förrådsprocess på centralförrådet har effektiviserats genom nya handscanners, nytt
fordonsadministrationssystem och en webbshop som lanseras i januari 2022.
Städavdelningen har startat ett projekt för att minska plast genom att ta bort plastpåsar i papperskorgar
där det är möjligt

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

19 582

18 269

1 313

18 144

1 513

5 613

-4 100

1 937

10 540

10 383

157

10 460

140

558

-418

-332

0

40

-40

-129

Lokalverksamhet

2 125

-2 528

4 653

2 676

Gemensamma
funktioner

3 042

1 437

1 605

1 085

Kostverksamhet

2 222

2 765

-543

2 448

RESULTAT
Fysisk planering
Fritidsverksamhet
Näringsliv och
bostäder
Fjärrvärme

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Förvaltningens bokslut visar på ett positivt resultat på 1,3 mnkr. Resultatet beror främst på ett
överskott inom gemensamma funktioner, där markbyggnad lämnar ett överskott på 1,2 mnkr tack vare
extraordinära intäkter vid försäljning av fordon. Även förvaltningsledningen lämnar ett överskott på 0,4
mnkr på grund av uteblivna utbildningsinsatser och förvaltningsgemensamma aktiviteter.
Verksamhetsområde fysisk planering visar på ett underskott motsvarande 4,1 mnkr. Underskottet
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förklaras med att mer fastighetsunderhåll än planerat har behövts göras i byggnader motsvarande 2
mnkr. Dessutom har kostnader på ca 2 mnkr tillkommit för rivning av bland annat Stinsängens förskola
och Simontorps gård, vilka inte budgeterats.
Lokalverksamheten balanserar upp underskottet inom fysisk planering och näringsliv och bostäder
genom ett överskott på 4,7 mnkr. Överskottet beror på medvetna nerdragningar av
fastighetsunderhållet samt lägre kapitalkostnader på 2,7 mnkr än budgeterat.
Kostavdelningens visar på ett underskott motsvarande 0,5 mnkr, varav merparten är relaterat till Covid19.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

SUMMA
INVESTERINGAR

84 926

57 071

27 855

154 656

Tidsbestämda
projekt

74 926

48 104

26 822

146 965

Årsanslag

10 000

8 967

1 033

7 691

INVESTERINGSANALYS
Av årets större investeringar slutredovisas tennishallen, belysning på multiarenor, laddstolpar för fordon
på Hemvårdens hus, filmutrustning till filmbil, samt överförda medel från energisparande åtgärder för
2020. De slutredovisade projekten motsvarar 43,3 mnkr och lämnar ett resultat på 0,1 mnkr bättre än
budgeterat.
Av pågående projekt önskas totalt 26,6 mnkr överföras till kommande år, varav Vikenskolan med 11,2
mnkr. Projektet kommer att avslutas de första månaderna 2022. Projektet har flutit på mycket bra utan
några större oförutsedda ändringsarbeten under byggtiden.
Övriga projekt som önskas föras över till 2022 är brandskyddstekniska åtgärder 2 mnkr och projektet
energibesparande åtgärder 2021 där 7,4 mnkr inte använts under året. Båda projekten har försenats på
grund av Covid-19. Projektet Båtbottentvättar 0,3 mnkr avvaktar fortfarande anvisningar från
Länsstyrelsen om vilka regler som ska gälla. Även Bruksskolan 1,4 mnkr samt Mölle Hamn 0,8 mnkr
önskas föras över till 2022.
De höga energipriserna, främst under slutet av året, har medfört fördyringar motsvarande 3,5 mnkr.
Ökningarna har varit kraftiga både på gas och el. Därför har förvaltningen fått hålla igen på bland annat
planerat underhåll.
Kommunen har för närvarande avtal med rörliga priser på både gas och el.
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FRAMTIDEN
De närmsta åren innebär att vi återigen går in i en period med stora investeringsprojekt.
Nytt Kulturhus/bibliotek och nytt särskilt boende i Nyhamnsläge tillhör de största. Dessutom behövs
utbyggnad av grundskola och förskola för att klara den demografiska utvecklingen. Om beslut tas att
placera en ny gymnasieskola i centrum kommer beslutet att påverka de sedan tidigare tagna besluten om
att bygga ny grundskola på Tornlyckan.
Pandemin har medfört att varor och material kraftigt ökat i pris. Förvaltningen påverkas främst av en
kostnadsökning på byggmaterial, transporter och livsmedel. Det är ovisst om prisnivån kommer att
etablera sig på dessa nivåer eller om de kommer att sjunka tillbaka. De höga priserna på el och gas
påverkar driftskostnaderna för kommunens fastigheter och anläggningar.
Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla och effektivisera verksamheten genom ny teknik, nya
arbetsmetoder och genom att tillföra ny kompetens till förvaltningen.
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TEKNIK- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
avgiftsfinansierad verksamhet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET
Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av

spill- och dagvatten.

MEDBORGARE
VA-avdelningen
Arbetet med att bygga ut vatten och avloppsnätet utmed Rågången och Brännans byaväg har avslutats
under året. Upphandlingen av överföringsledningen mellan södra Viken och Lerberget är avslutad.
Arbetet påbörjas vid årsskiftet 2021-2022 och beräknas vara klart till halvårsskiftet 2022.
Under våren startades ett flerårsprojekt med att byta ut vattenledning i Jonstorp. Projektet kommer att
pågå under en femårsperiod. Arbetet medför att vi får en ny ledning med bättre kapacitet för framtiden
där vi även minskar risken för driftavbrott.
VA-planen har uppdaterats och antogs av fullmäktige i december. VA-planen är fullt tillgänglig för
medborgarna via kommunens hemsida. Planen har samordnats med kommunens översiktsplan med
inriktning mot år 2035.
En ny spolbil för förebyggande och akuta åtgärder i VA-nätet är levererad.

MEDARBETARE
Även detta år har präglats av Covid-19. Trots pandemin så måste verksamheten fungera då VAverksamheten är en samhällsnyttig funktion. Endast ett fåtal av medarbetarna har lyckligtvis varit sjuka
under året.
Nya rutiner har fått tas fram och endast nödvändiga utbildningar har genomförts under året, då i
huvudsak digitalt.
Avdelningen har medverkat i Tekniksprånget, ett samarbete mellan näringslivet och högskolorna. Som
en del av programmet har VA-avdelningen visstidsanställt en person som precis gått ut tekniskt
gymnasium.
En ny tjänst som automationsingenjör har tillsatts på reningsverket.
Medarbetarenkäten genomfördes i kommunen under våren och visade på höga index inom alla
områden på VA-avdelningen. Det är ett kvitto på att personalen trivs med sina arbeten och är
engagerade i arbetet med att säkra kommunens VA-tjänster.
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UTVECKLING
Arbetet med att öka leveranssäkerheten av vatten till Mölle och Arild har påbörjats.
Projekteringen är klar och arbetet beräknas genomföras under 2022. Projektet med att byta ut
vattenledningen till Jonstorp kommer att öka leveranssäkerheten till de östra delarna av kommunen.
Förberedelser för uppdatering av styr och regler på reningsverket har påbörjats, liksom arbetena med
att uppdatera elanläggningen i rötgasanläggningen. Syftet är att säkerställa och effektivisera processen
och minska elförbrukningen.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

0

0

0

0

658

-1 364

-706

-676

-658

1 364

706

676

TOTALT
Vatten och avlopp
Justering mot
avgiftskollektivet

EKONOMISK ANALYS
VA-verksamhetens resultat för helåret visar ett överskott motsvarande 1,4 mnkr. Överskottet beror på
ökad försäljning av vatten och därmed även ökade intäkter för spillavlopp.
I budget ingår ett budgeterat uttag från skuld till VA-kollektivet på 0,7 mnkr. Detta är ett medvetet
underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta enligt
tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 (KS/2018/198). Nettoeffekten av årets positiva resultat
blir således en ökning med 0,7 mnkr (1,4 mnkr -0,7 mnkr) av skulden till VA kollektivet.
Per siste december 2020 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 3,6 mnkr inom VA.
Kvarvarande skuld till avgiftskollektivet per siste december 2021 uppgår nu till 4,3 mnkr.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

SUMMA
INVESTERINGAR

78 033

48 599

29 434

41 330

Tidsbestämda
projekt

60 033

30 605

29 428

22 179

Årsanslag

18 000

17 994

6

19 151

Periodiserade
anslutningsavgifter

-5 000

-11 145

6 145

-9 228

INVESTERINGSANALYS
Alla planerade investeringar är påbörjade men kommer inte att fullt ut kunna genomföras som planerat
under 2021, vilket gör att 33,4 mnkr begärs flyttas fram till 2022.
De största avvikelserna är följande:
Byggnationen av överföringsledningen i södra Viken är senarelagd och har precis påbörjats. Av de
medel som budgeterats 2021 återstår 22,5 mnkr och dessa skjuts framåt till 2022.
Årsredovisning 2021

26(51)

Page 127 of 304

Även relining av ledningarna i Salviagatan, Rågångsgatan har tagit längre tid än planerat och 4 mnkr
skjuts framåt till 2022.
Den fortsatta renoveringen av Lerbergets vattentorn påbörjas först 2022 eftersom utredningen från
konsulten drog ut på tiden, vilket motsvarar 1,8 mnkr
Utbyggnaden av spillvatten till Rågången, Brännans byaväg är genomförd. Arbetet överskred budget
med 4,3 mnkr. Detta beror på svåra markförhållande med mycket stora mängder inträngning av
grundvatten, vilket inte kunnat förutses. Arbetet har därför inte kunnat framskrida i den takt som
planerats. Övriga projekt beräknas följa budget.

FRAMTIDEN
I likhet med hela Sverige är ledningsnätet i Höganäs i behov av reinvesteringar och större
underhållsinsatser. Ett åldrande ledningsnät riskerar att vi kommer att se fler akuta läckor och
störningar i nätet framöver. Den uppdaterade VA-planen tar höjd för detta och i denna planeras för att
det måste avsättas mer medel för reinvesteringar i framtiden. I takt med att investeringsnivån höjs
kommer det att behövas fler medarbetare på VA-avdelningen.
Vattentornet i Lerberget ska efter den yttre renoveringen nu renoveras på insidan. Det innebär att ta
bort befintligt tätskikt och ersätta det med nytt. Även en del maskinell utrustning kommer att bytas.
Arbetet planeras till 2022-2023.
VA-avdelningen kommer de närmsta åren att byta ut de befintliga vattenmätarna i bostäderna till
fjärravlästa mätare.
Marknadsföringsinsatser för "Sveriges godaste kranvatten" kommer att fortsätta ytterligare i fyra år.
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Peter Schölander (M)
Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med

bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika
kulturevenemang. Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt
folkhälsoarbete. Vidare ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger
stöd och service till föreningar.
Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet
ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården,
Aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans
verksamheter.

MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.
Kommentar
Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna.
Aktiviteter har flyttat utomhus eller digitalt, arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har
intensifierats och inkluderat både fritids- och kulturverksamheten.
Fritidsgårdarna har haft öppet men parallellt erbjudit en digital fritidsgård, digitala aktiviteter och startat en
digital kanal på YouTube. Hälsoutvecklaren har erbjudit kurser och aktiviteter utomhus och har under året
haft sammanlagt 5 000 deltagare vid olika tillfällen.
I april öppnade Sportbanken som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. Sportbanken syftar till att ge
människor tillgång till en aktiv fritid, och verksamheten är baserad på utrustning donerad från närsamhället.
Sportbanken i Höganäs samarbetar med Båstad kommun samt NSR som samlar in sportutrustning.
Under våren startade samordnaren mötesplatsen Snäckan, som vänder sig till ungdomar och vuxna som
har en funktionsnedsättning och vill träffa andra i liknande situation. På Snäckan kan man prova på olika
aktiviteter såsom sättskapsspel, delta i kurser, måla och skapa.
En satsning har gjorts på Bibliotekstorget, Sommar på Bibliotekstorget, som blev en mötesplats utomhus med
sköna sittplatser, olika spel och pingisbord. Under sommarens fanns det även caféförsäljning på torget.
Det stora engagemanget från frivilliga måste även stimuleras framöver och i det arbetet kommer
Volontärcentret att spela en stor roll.

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbeten med
föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne.
Fritidsgårdarna har varit öppna men med bokningsbara eller digitala aktiviteter. Detta har lett till att
verksamheten har nått många nya besökare och arbetssättet kommer man att fortsätta med även efter
pandemin.
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Under årets första fem månader var rehabiliteringsverksamheten den enda öppna verksamheten på
Höganäs Sportcenter. Betydelsen av den träningsformen för patienter och andra brukare är en viktig
erfarenhet.
Biblioteksverksamheten har arbetat med flexibla lösningar; utkörning av böcker och hämtning utanför
lokalen. Glädjande nog har inte utlånen minskat jämfört med ett pandemifritt år.
Under året har föreningslivets aktivitetstillfällen minskat något men föreningarna har fått behålla
samma stöd som föregående år. Stödet till lokal- och anläggningsbidrag för barn och
ungdomsverksamhet har ökat med nästan 100 procent jämfört med föregående år. Detta beror i första
hand på att antalet padelbanor har ökat i kommunen.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.
Kommentar
Under våren 2021 gjordes en ny medarbetarenkät som visade sämre resultat jämfört med 2020.
Motivationsindex i medarbetarenkäten minskade från 83 % år 2020 till 79 %, ledarskapsindex från 88 % år
2020 till 83 % och styrningsindex från 86 % år 2020 till 80 %. Insatser för att öka motivation och engagemang
har påbörjats och kommer att fortsätta under hela året. Medarbetarenkätens resultat visar att kultur- och
fritid visar på ett högre resultat jämfört med Höganäs kommun som helhet.
För att mäta nämndmålet Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats har en
enkät på samtliga arbetsplatser genomförts under hösten. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som
sprider en god arbetsmiljö och stärker förvaltningens och kommunens varumärke. På en skala 1-8 ska
medelsnittet vara 6 och enkäten visade på resultatet 6,36. Enkäten ska följas upp med en åtgärdsplan och
mätas och stämmas av två gånger per år. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi
värdefulla verktyg för att utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll.
Personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala bok- och konsttips, träningsfilmer och
aktiviteter. Många möten och utbildningar har skett digitalt vilket gör att all personal har fått utveckla sin
digitala kompetens och lära sig använda kamera och mikrofon.

När de flesta kommuner i Sverige stängde ner sin kultur- och fritidsverksamhet höll kulturskola,
bibliotek, rehabiliteringsbassäng och fritidsgårdar öppet i Höganäs. Det har skapat en stor stolthet att vi
hade modet att "hålla igång" vår verksamhet bland personalen.
För att minimera effekterna av pandemin har vi fokuserat på den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Sjuktalet har minskat från 5,98 år 2020 till 4,96 år 2021, minskningen beror givetvis till en
del av den ökade korttidssjukfrånvaron kopplat till covid-19. Frisknärvaron har förbättrats men även
personalens nyttjande av friskvårdspeng- och aktiviteter.
Arbetet med att implementera Heltid som norm pågår i samarbete HR-avdelningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom god tillgänglighet,
hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla
verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”.
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UTVECKLING
Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet
Kommentar
Trots pandemin har många nya samarbeten initierats, till exempel med föreningen Makerspace i syfte att
skapa ett öppet aktivitetshus i Sportbanken. Vidare har ett samarbete med Kullagymnasiet resulterat i att
Eric Ruuth erbjuder E-sportundervisning på ett gymnasieprogram. Erich Ruuth genomförde även ett stort
kulturprojekt, Gruvan, då man samarbetade nära med Höganäs AB.
Under tre månader distribuerade Höganäs Sportcenter skolmat till distansstuderande elever på
landsbygden.
Tillsammans med Familjen HBG togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur
och aktiviteter.
Ett annat samarbete är mellan förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att få fler att
upptäcka vår stadsbygd. I augusti invigdes en ny QR-märkt vandringsled vid Himmelstorp som togs fram i
samarbete med Länsstyrelsen och med stöd av Stiftelsen Gripen.
Ett integrationsprojekt, Nyckel till fritid, startade i slutet av året och har som målsättning att få nysvenskar att
intressera sig för att delta i föreningsliv.
Biblioteken i Familjen HBG har startat ett gemensamt digitalt Språkcafé på vardagar som alla nysvenskar i
regionen kan delta i. Man har även utökat de digitala tjänsterna genom en ny digital filmtjänst.
Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt som exempelvis
utvecklingen av Storgatan, Tornlyckan och utvecklingen av Kullagymnasiet i syfte att tidigt bidra med
kompetens, erfarenhet och förvaltningens viljeyttringar.

Växla upp upplevelsenäringen
Nämndsmål
Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.
Kommentar
Den fysiska programverksamheten har varit inställd under våren medan innovativa lösningar och aktiviteter
istället har utvecklats.
Kulturskolan har under pandemin utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit
en framgång för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i sina
utbud av aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i flera aktiviteter.
Höganäs Sportcenter har under ett år som präglats av pandemin, restriktioner och oro trots allt kunnat
erbjuda ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter, som genom särskilda bokningssystem och lösningar
kunnat genomföras på ett säkert vis.
Biblioteksverksamheten har fått stöd till att köpa två Christianiacyklar som man använder till uppsökande
verksamhet och vid evenemang.
Friluftslivets år2021 är en nationell satsning som Höganäs deltar i och varje månad har teman och
upplevelser genomförts för invånarna i samverkan med det lokala föreningslivet. Totalt har över 700
personer deltagit i projektet och i Friluftsveckan 190. Utomhusaktiviteter har uppskattats och kommer
framöver att utvecklas med ännu mer variation.
I ljuset av Coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv
men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och
nytänkande har präglat arbetet under det första halvåret.
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Förvaltningen har genomfört lika många arrangemang som vanligt men på nya och innovativa sätt.
Pandemin har tvingat fram nya kreativa arbetssätt och utbud som har utvecklat såväl kultur- som
fritidsområdet. Det är vi otroligt stolta över.
I februari 2021 presenterades SCB:s årliga enkät över invånarnas attityd till service och anläggningar.
Höganäs kom på första plats avseende nöjdhet över idrottsanläggningar och på delad tredje plats över
kultur. På första plats avseende service och bemötande kom biblioteksverksamheten.
De närmaste årens största projekt "Nytt bibliotek/kulturhus" fortskrider. En informationskväll om
projektet gjordes digitalt i slutet av februari och fastigheten köptes in under hösten 2021.
I slutet av 2020 blev den nya gymnastikhallen klar, därefter revs den gamla hallen och i november 2021
stod den nya tennishallen med fyra banor klar.
Under året har även en utredning påbörjats för att en ny idrottshall ska färdigställa när bostadsområdet
Tornlyckan utvecklas.
Utredningen om en sammanslagning av Höganäs Museum och Keramiskt center har intensifierats
under 2021.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Resultat

69 227

69 687

-460

65 819

Kultur

33 990

34 185

-195

32 283

Fritid

35 237

35 502

-265

33 536

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Ekonomiskt har besöksintäkter, kursavgifter och föreningsstöd påverkats negativt av covid-19
situationen. För Höganäs Sportcenter är det -1,5 mnkr under budget, för Kulturskolan -0,3 mnkr, för
biblioteken -0,1 mnkr samt för kulturverksamheten -0,1 mnkr. De minskade intäkterna har
förvaltningen till en del kunnat kompensera genom minskade övriga kostnader och genom att inte
tillsätta vakanser.
På grund av höstens hälsoutveckling med en betydligt gynnsammare vaccinationssituation, har
verksamheterna sakta men säkert närmat sig ett mera normalt aktivitetsläge. Vid höstterminens ingång
kunde förvaltningen konstatera en mycket hög efterfrågan på hall- och planhalltider, besök på Höganäs
Sportcenter och kulturevenemang.
En orsak till det försämrade resultatet på Eric Ruuth är också att man i början av året arbetade med fler
fritidsledare för att stimulera ungdomar med digitala aktiviteter när dessa inte kunde delta i
föreningslivet. Sammantaget medför detta en negativ prognos för utskottets verksamheter om 0,5 tkr
för helåret 2021.
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INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Summa
investeringar

550

0

550

382

Årsanslag

550

0

550

382

INVESTERINGSANALYS
Under året har takbyte skett på Eric Ruuth kulturhus av teknik - och fastighetsförvaltningen men denna
investering påverkar verksamhetens hyreskostnad, inte förvaltningens investeringsanslag.

FRAMTIDEN
Under året har beslut tagits för att bygga ett nytt bibliotek/kulturhus på Köpmansgatan.
Detaljplanearbetet för idrottsplatsen i Nyhamnsläge har påbörjats och den beräknade byggstarten
kommer att ske under 2022-2023. I samarbete med andra förvaltningar planeras en ny idrottshall för
föreningslivet och skolan när den nya stadsdelen Tornlyckan utvecklas. Satsningar på Keramikbygden
samt Sagabiografen utgör andra fokusområden.
Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan möta framtiden men även utvecklas med
aktivitetsytor utomhus för att stimulera till rörelse och skapa trygghet i området.
Förvaltningen ser stora utmaningar i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte den negativa
utvecklingen vänder kommer det att få stora konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället.
Förebyggande arbete på alla nivåer måste prioriteras.
I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och
övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Framtida välfärdsutmaningar måste även
fortsättningsvis bygga på ett sådant engagemang.
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)
Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat

miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del
av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn.
Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer.
Nämnden har också ett stort fokus på rättssäkerhet och likabehandling.

MEDBORGARE
Under rådande pandemi ställs nya krav på myndigheter. Bygg- och miljönämnden har under året fått
ansvar för att kommunens tillsyn vid trängsel inom serveringslokaler fungerar. Detta har prioriterats
och dialogen med verksamheter och medborgare har ianspråktagit tid som medfört omprioritering av
de ordinarie arbetsuppgifterna på miljöavdelningen.
Miljötillsynen har i enlighet med krisledningens beslut minskats till att omfatta de verksamheter som
har ett akutare tillsynsbehov.
Bygg- och miljönämnden har haft ett högt inflöde av bygglovsansökningar under året, och kan även
redovisa hög kundnöjdhet, det gäller såväl bemötande, tillgänglighet och upplevd rättssäkerhet. Mycket
tid och resurser har fortsatt lagts på dialog och rådgivning till medborgare och företag tillsammans med
servicecenter. Anpassningar till rådande pandemi har gjorts under året och många externa möten som
möjligt sker digitalt.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.
Kommentar
Målet mäts genom den kommungemensamma medarbetarenkäten. Maximalt värde för HME (Hållbart
Medarbetarengagemang) är 100. Bygg- och miljönämnden har 73 som mål inom områdena Motivation.
Ledarskap och Styrning. Utfallet för respektive avdelning blev 85 för miljöavdelningen och 72 för plan- och
bygglovsavdelningen och kan i princip anses uppfyllt. Plan- och bygglovsavdelningen har under våren
arbetat aktivt för en bättre arbetsmiljö med bland annat stressföreläsningar och miljöavdelningen har haft
utvecklingsdagar för avdelningen.

Miljöavdelningen och plan- bygglovsavdelningen har under 2021 arbetat med ett antal aktiviteter för att
stärka medarbetar- och ledarskapet.
Personalen har aktivt deltagit i planering och uppföljning av verksamheten. Kommunikation,
samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av miljö-och bygglovsavdelningarnas uppdrag och
är även förutsättningar för att prioritera rätt i myndighetsutövningen.
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Miljöavdelningen har under hösten haft utvecklingsdagar med fokus på avdelningens mål och uppdrag,
samt utbildning i HRL och PDV (pågående dödligt våld).
Plan- och bygglovsavdelningen har under rådande pandemi och det höga inflödet av ärende arbetat
aktivt för att bibehålla en bra arbetsmiljö och fokuserat på stressförebyggande åtgärder, utbildning i
hjärt- och lungräddning samt föreläsning om hot och våld.
Avdelningen har gjort studiebesök på förtätningsprojekt i syfte att inspirera till hållbar
samhällsplanering och stärka avdelningen som team utifrån nämndens mål och uppdrag.

UTVECKLING
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Höganäs miljötillsyn håller hög klass
Med hänsyn till rådande pandemi och jämfört med andra kommuner har miljöavdelningen gjort ett bra
jobb med att följa den tillsynsplan som beslutats.
Krisgruppen beslutade att tillsynen skulle begränsas till prioriterade områden, och därför har antalet
inspektioner inom vissa område minskat. Miljöavdelningen haft ansvaret för att sköta tillsynen av
smittspridningen på serveringsställe i pandemin. Denna uppgift har varit krävande och under året har
ca 100 tillsynsbesök gjorts inom detta område.

Förenkla för företag
Nämndsmål
Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.
För att få en effektiv tillsyn och lovhantering är en bra kontakt med företagarna helt central. En ömsesidig
respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och lovhanteringen
och gör den mer ändamålsenlig. Miljöavdelningen och plan- bygglovsavdelningen har daglig kontakt med
kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar även i digitala företagslotsar,
stadshusluncher, med mera. I dels SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI) och dels i Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av kommuners företagsklimat får såväl miljö- som bygglovsavdelningen fortsatt höga betyg I
NKI-mätningen av företagens upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar bygglov på 2:a plats
i Sverige, Livsmedelskontroll på 7:e plats och miljö- och hälsoskydd på 10:e plats.

Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning,
både för medborgare och medarbetare.
Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. I år har 75% av alla ansökningar och anmälningar inom
bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar på
miljöavdelningen hela tiden. De flesta externa möten och utbildningar sker också digitalt.
Bygg- mark och rivningslov 69% (532/771)
Anmälan av eldstad 100% (82)
Förhandsbesked 100% (24)
KA-anmälan 100% (37)
Bygglovsfri anmälan 9 % (12/140)
Totalt 75.6 %

Årsredovisning 2021

34(51)

Page 135 of 304

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

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet,
förutsägbarhet och ökad service har gett god effekt. Bygg- och miljönämnden har tvingats att styra om
stora delar av verksamheten på grund av Coronapandemin. Arbetet med att digitalisera det
administrativa arbetet på miljöavdelningen och plan- bygglovsavdelningen har fortsatt samt övergått till att
genomföra tillsyn och fler möten digitalt.
Plan- och bygglagstiftningen med tillhörande sidoförordning och annan parallell lagstiftning samt
rättspraxis i ständig förändring är förmodligen den mest komplexa juridiken att hantera i den samlade
kommunala verksamheten. Med hänsyn härtill ligger det i sakens natur att bygg- och miljönämndens
beslut ibland ändras. Nämnden vill dock understryka att alla beslut som ändras av överinstans noga
analyseras. Nämnden vill dock understryka att den enda målsättning som nämnden har, är att samtliga
beslut ska stå sig i överinstans.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR
Politisk verksamhet

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

1 527

1 000

527

1 033

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Bygg- och miljönämnden får 2021 ett överskott på 527 tkr. Detta beror framförallt på att mindre
arvode betalats ut på grund av Corona. Färre ledamöter har närvarat på nämndsmötena och
utbildningsresor och konferenser har inte funnits att delta i.

FRAMTIDEN
Bygg- och miljönämnden kommer att fortsätta främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
Under de närmaste åren fortsätter nämnden att fokusera på ökat kundfokus och ett modernt och
digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen kopplas tydligt till rättssäkerhet, förutsägbarhet och
ökad service.
Kommunikation är centralt för verksamheten. I detta ingår bland annat bemötande, kompetens och att
skriva och prata så att man gör sig förstådd.
Bygg- och miljönämnden kommer fortsätta utveckla samarbetet inom förvaltningen och kommunen,
samt bidra till utvecklingen av Höganäs till en än mer hållbar och attraktiv kommun. Ett led i detta är
att nämnden deltar i arbetet med att bli Årets Kvalitetskommun.
Målet är att dessa processer även ska bidra till ökad tydlighet och trivsel.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Pia Möller (M)
Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

VERKSAMHET
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg, grundskola,

fritidshem, grundsärskola samt gymnasieskola. Organisationen är uppdelad på sex skolområden med
verksamhet från förskola till årskurs 9 med en gemensam ledning och administration, gymnasieskola
och övergripande verksamheter som elevhälsa, modersmål och studiehandledning samt administration.
Budgetramen är indelad i fem verksamhetsområden som innefattar bland annat förskola (1-5 år) och
pedagogisk omsorg, fritidshem, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola.
Gymnasieverksamheten inkluderar både gymnasieskolan som bedrivs inom kommunen samt de elever
som väljer gymnasium utanför kommunen. Gemensamma funktioner inkluderar förvaltningsledning,
administration, centrala tjänster samt budget för justering av antal barn och elever i verksamheterna.

Stärk skolans bredd och spets
Nämndsmål
Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas
resultat. Förskolan ska särskilt utveckla, utmana och följa barnens språkliga förmåga och matematiska
tänkande.
Kommentar
Höganäs kommun har hög andel behöriga lärare som tillsammans med övriga professioner inom skola ger
barn och elever goda förutsättningar att nå målen. Det stärkta samarbetet med elevhälsans olika
professioner är en framgångsfaktor. En medveten satsning på särskolans undervisning och lokaler har gett
resultat i att fler elever börjat där. Vårens arbete under pandemin med fjärrundervisning har visat att vi är en
flexibel organisation som kan ställa om för att hitta lösningar för våra elever. Långsiktig satsning på
kompetensutveckling inom förskolans uppdrag med störst fokus på det språkutvecklande arbetet börjar ge
resultat i undervisningen. Skolornas arbete med kartläggning av elevernas kunskaper, uppföljning och tidiga
insatser är prioriterat för att alla ska nå gymnasiebehörighet. Ett systematiskt kvalitetsarbete med insatser
över tid där effekten utvärderas kontinuerligt är en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet kring
framgångsrik undervisning.
Kullagymnasiet har en mycket hög andel behöriga lärare, och många av dem har lång erfarenhet.
Lärarstaben har en stor bredd vilket gör att elevernas valmöjligheter är stora avseende specialiserade
kurser. Under året har skolan särskilt haft fokus på att ge alla elever goda förutsättningar genom att jobba
med stärkt studiero, minska frånvaro och effektiva anpassningar för alla elever. Under hösten har en process
initierats för att stärka arbetet med undervisningsutveckling och en kartläggning av nuläget planeras till
våren 2022.
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Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Barn och elever är delaktiga och har inflytande i sina lärprocesser samt upplever att de kan fatta
välgrundade beslut om sin egen framtid. De är trygga och varken mobbning, kränkningar eller
trakasserier förekommer.
Kommentar
Förskolans organisering i mindre barngrupper ger barnen goda förutsättningar att vara mer delaktiga, ha
inflytande och att det skapa trygghet. 98 % av vårdnadshavare anser att barnen är trygga på förskolan.
Enkäter som genomförts med elever i grundskola och fritidshem visar goda resultat. 91 % av eleverna i
årskurserna 1-9 känner sig trygga i skolan. 96 % av eleverna känner sig trygga på fritids. Arbetet med att alla
barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt
genom värdegrundsarbete för att uppnå 100 %. Elevhälsan genomför kompetensutvecklingsinsatser på
uppdrag av rektor för att alla medarbetare ska veta hur de ska agera vid en kränkning. Organisationen för
studie- och yrkesvägledning har förändrats i syfte att stärka och utveckla samarbetet med näringslivet.
Brukarundersökning 2021 visar att 87 % av Kullagymnasiets elever upplever att de kan påverka arbetssätt
och skoluppgifter. 95 % upplever i samma enkät att de känner sig trygga, och det finns inga skillnader
mellan kön eller årskurser. På Kulla anmäls få kränkningar av den anledningen att lärarna arbetar nära
eleverna och snabbt går in och agerar vid konflikter, som då i de allra flesta fallen löses. Det finns dock en
diskrepans mellan olika klassers, programs och lärares arbete och vi behöver tydliggöra helhetssynen inom
området. Med anledning av detta kommer en genomlysning av likabehandlingsarbetet att göras och en ny
plan mot kränkande behandling att tas fram.

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga.
Verksamheterna har goda resultat och det pågår ständigt ett systematiskt arbete med att nå än högre
kvalitet och högre resultat. I jämförelse med andra kommuner visar Höganäs goda resultat, vilket bland
annat beror på hög kompetens och behörighet bland personalen, utveckling av samverkan och att
verksamheterna arbetar för att tidigt möta elevernas behov.
Pandemin har under året på olika sätt påverkat såväl elever som medarbetare. Prioritet har varit att ha
verksamheterna öppna med en fortsatt god kvalitet. Detta har vi klarat tack vare flexibla medarbetare
som tillsammans med ledning och kolleger hittat lösningar i vardagen.
Under året har avsiktsförklaring för att starta en familjecentral i Höganäs undertecknats. Öppna
förskolan, socialförvaltningen, Vårdcentralen Delfinen och Barnmorskemottagning i Skånenordväst
kommer tillsammans erbjuda en verksamhet som vänder sig till hela familjen med ett tvärprofessionellt
familjestöd. Målet är att Höganäs familjecentral är etablerad i slutet på 2022.
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MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
I våra lärmiljöer är undervisning och att stärka medarbetares skicklighet för att lyfta barn- och elevers
resultat i fokus. Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas
arbetsmiljö.
Kommentar
Årets resultat på medarbetarenkäten har troligtvis påverkats av pandemin och restriktionerna. Sammanlagt
HME inom UTB var i år 82 att jämföra med 87 föregående år. Ledarskapet har präglats av att leda i kris och
har både stärkt och utmanat ledare och medarbetare. Det har periodvis varit utmanande att ha såväl
elevernas bästa som lärarnas arbetsmiljö i fokus, och organisationens medarbetare har visat ett stort
engagemang under året och haft en lösningsorienterad inställning.
Den centrala elevhälsans samlade kompetens är mycket god och istället för att köpa in
kompetensutveckling från externa parter kompetensutvecklar professionerna inom elevhälsan rektorer och
medarbetare på skolorna. Ett sätt att stärka våra medarbetares skicklighet.
Kompetensutveckling genom SPMS (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kring föränderliga lärmiljöer i
förskolan, stöd av specialpedagog och FST (förskolans språkteam) är insatser för att stärka arbete för
barnets bästa. Detta bidrar till att undervisningen planeras på ett sätt som skapar förutsättningar för alla
barn och att miljöerna blivit mer tillgängliga.
Även på Kullagymnasiet har man arbetat med elever i behov av stöd med hjälp av SPSM. Kullagymnasiet är
inne i en intensiv utvecklingsfas av programmen och av skolan som helhet. Utvecklingsarbetet görs i
samråd med lärarna och med en hög grad av delaktighet. Det kräver dock en stort arbetsinsats av alla.
Utvecklingsområden för Kullagymnasiet är att hitta metoder för återhämtning för lärarna.

Under hösten har utbildningsförvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna genom
diskussioner och workshop arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt till samverkan i FÖSAM. Detta
för att skapa förutsättningar för en transparent och förtroendefull dialog mellan arbetsgivare och
fackliga organisationer. Detta syn- och förhållningssätt är även tänkt att appliceras ner på LOSAM-nivå
och skapar förutsättningar för god medarbetardialog.
Årets resultat på medarbetarenkäten har troligtvis påverkats av pandemin och restriktionerna.
Sammanlagt HME inom UTB var i år 82 att jämföra med 87 föregående år. Ledarskapet har präglats av
att leda i kris och har både stärkt och utmanat ledare och medarbetare. Det har periodvis varit
utmanande och organisationens medarbetare har visat ett stort engagemang under året och haft en
lösningsorienterad inställning.

Årsredovisning 2021

38(51)

Page 139 of 304

UTVECKLING
Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Våra förskolor och skolor är professionella med hög kompetens där bemötande och samverkan för barn
och elevers bästa är i fokus.
Kommentar
Inom utbildningsförvaltningen så är ledarskapet i fokus på samtliga nivåer, professionell samverkan inom
förvaltningen, mellan förvaltningar samt med utomstående aktörer. Förvaltningsledningen organiserar
också kollegialt utbyte mellan rektorerna. Samverkan med andra delar av kommunen är centrala för att
lyckas med varje elev och centrala parter för denna samverkan är, förutom UT B:s egen elevhälsa, även
socialförvaltningen och polisen.
60 % av personalen i förskolan är legitimerade förskollärare vilket är högt i jämförelse med likartade
kommuner. Antalet barn per legitimerad förskollärare är strax över 10 medan det nationellt är något under
12 barn. 96 % av vårdnadshavare uppger i enkät att man upplever att det är kompetent personal på
förskolan och 95 % anser personalen har ett bra bemötande.
Kompetensutvecklingen i augusti för samtliga medarbetare under rubriken "en skola som passar för alla" har
sått frön i verksamheterna kring kommunikation och bemötande. Så kallade "skav" har identifierats och
arbetet för att ge alla elever förutsättningar att lyckas fortsätter.
På Kullagymnasiet har man under året arbetat med strategiskt jämställdhetsarbete på flera olika sätt och
en jämställdhetsplan har utarbetats. Skolan att fortsätta arbeta med att stärka samsynen mellan
programmen för att elever och vårdnadshavare ska känna igen sig oavsett program.

Samverkan med externa aktörer som BUP, socialtjänst och polis är viktigt och ibland avgörande för
barn och elevers bästa. Under året har vi tillsammans med socialtjänsten tagit fram en metod för
samverkan. Modellen har implementerats och är nu klar att tas i bruk.
Utvecklingen av samverkan mellan verksamheterna och centrala elevhälsan har under året framskridit.
Centrala elevhälsan stödjer förskola, grundskola och gymnasiet genom sin specialistkompetens och
samverkan med verksamhetens personal.
Vi har idag ett äldre och delvis omodernt digitalt system för att dokumentera elevprogression samt
kommunikation med vårdnadshavare. Under hösten har vi påbörjat förberedelser inför upphandling av
ny så kallad läroplattform till förskola och skola. Syftet är att såväl elev som vårdnadshavare på ett
enklare vis ska kunna följa kunskapsprogressionen samt att kommunikationen med vårdnadshavarna
ska underlättas. Upphandlingen beräknas vara klar under 2022.

EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

RESULTAT

690 683

687 189

3 494

665 948

Förskola

153 613

153 865

-252

150 648

Grundskola

366 734

367 077

-344

354 308

Gymnasiet

131 293

132 601

-1 308

122 393

1 600

1 124

476

1 184

37 444

32 522

4 922

37 415

Politisk verksamhet
Övergripande
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EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Utbildningsnämnden resultat för 2021 visar på ett överskott på knappt 3,5 mnkr.
Pandemirelaterade statsbidrag samt vakanser på utbildningskontoret och i specialverksamheter är några
viktiga anledningar till årets överskott.
INVESTERINGAR
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

Summa investering

3 500

3 483

17

2 487

Årsanslag

3 500

3 483

17

2 487

INVESTERINGSANALYS
Utbildningsnämndens årsanslag för investering är 3,5 mnkr för 2021. Inventering av behov
genomfördes i början av året inom samtliga verksamheter för att prioritera investeringsbudgeten.
Anpassningar har genförts för att möta barn och elevers behov av en god arbetsmiljö och studiero. En
del investeringsmedel har även gått till utemiljöer.
Anpassningar i lokaler genomförs också successivt för att möta behovet av att ta emot fler barn och
elever i verksamheterna.

FRAMTIDEN
Den demografiska ökningen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation som är
resurseffektiv samt anpassa lokaler efter behov som finns i samma omfattning och takt som antalet
barn och elever ökar.
Nationellt pågår ett antal utredningar som kan komma att påverka utbildningsnämnden de kommande
åren. En utredning ser över möjligheten till en tioårig grundskola vilket kommer påverka
förskoleklassens verksamheter och medarbetare med behörighet och fortbildning och
kompetensutveckling. Ett annat utredningsuppdrag är att utreda hur fler elever ska nå kunskapskraven
genom mer tid för undervisning genom att se över omfattningen på läxhjälpsgarantin, prioriterad
timplan och anpassad timplan kan utvidgas samt utökad lovskola.
Kostnaden för såväl digitala system som hårdvara har ökat kraftigt de senaste åren och det krävs stora
belopp för att återinvestera i främst hårdvara i verksamheterna. För att säkra likvärdigheten behöver
förvaltningen de kommande åren ta ett större ansvar att säkerställa att alla elever har tillgång till adekvat
digitala utrustning.
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SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande: Ingemar Narheim (M)
Förvaltningschef: Viweca Thoresson

VERKSAMHET
I Socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg och individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen,
Hälso- och sjukvårdslagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar
för bedömning om lagstadgad rätt till färdtjänst.
I vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och
personer med funktionsnedsättning. Merparten såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst,
hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsboende samt LSS-insatser verkställs enligt avtal av det helägda
kommunala bolaget, Höganäs Omsorg AB. Två särskilda boende samt viss hemtjänst har upphandlats
av privata aktörer.
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer och familjer med beroende eller andra
sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd.

MEDBORGARE
Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt
Kommentar
SKR genomför årligen en enkätundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Svarsfrekvensen var högre
detta år jämfört med 2020 vilket är positivt och ett resultat av ett målinriktat arbete. Verksamheterna har
arbetat aktivt med ambassadörer med uppdraget att motivera klienterna på enheterna för att öka
svarsfrekvensen under 2021.
Av de klienter som besvarat enkäten är 94 % nöjda med bemötandet och 97 % tycker att det är lätt att
komma i kontakt med socialtjänsten. Båda resultaten är högre i jämförelse med de nationella siffrorna.
Resultatet på frågan hur nöjd man är sammantaget med det stöd man får av socialtjänsten är över 90 %
inom samtliga område utom ett, ungdomar +13, vilket också är bättre än de nationella resultaten.
Andel nöjda med bemötandet inom LSS mäts också årligen i den nationella brukarundersökningen inom
funktionshinderområdet. 80 % av de som svarade på enkäten i både bostad med särskild service och
daglig verksamhet var nöjda med bemötandet.
Socialnämnden verkställde under året samtliga beslut inom angiven tidsram.
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt
Kommentar
Av de medborgare som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen uppger 79 %, av de som besvarat
SKR:s enkät, att de kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten.
Andel inom LSS daglig verksamhet som svarat att de känner sig delaktiga i den nationella
brukarundersökningen var 77 %. Det totala resultatet, inräknat bostad med särskild service, var 78 %.
Resultaten kommer att användas som grund i inplanerade delaktighetsslingor i verksamheten.
Under året har teamarbete och implementeringen av bedömningsmodellen individens behov i centrum,
IBIC, varit prioriterat inom alla vård- och omsorgsdelar. Modellen syftar till att tillvarata och stärka individens
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Nämndsmål
egna resurser för att kunna leva så självständigt som möjligt.
Under sommaren 2021 deltog 26 omsorgstagare och ungdomar med funktionsnedsättning i utflyttad
verksamhet i form av drift av Bertas kiosk. Endast en person har övergått till permanent placering i utflyttad
verksamhet under året vilket till stor del beror på Coronapandemin, men även på svårigheten med att få
verksamheter att erbjuda platser.
Den första halvan av året erbjöds dagverksamhet och avlastning på alternativa sätt på grund av
pandemin. Under hösten ökade närvaron och efterfrågan allt eftersom. Utöver detta har dagverksamheten
erbjudit ”Drop in” verksamhet till personer med kognitiv svikt.
Två nya digitala anhörigstöd erbjöds under året till kommunens invånare.

Pandemin har, även detta år, medfört att verksamheterna haft stort fokus på att motverka
konsekvenserna samt förhindra spridning av covid-19.
Under året har flera nya arbetssätt, mötesplatser och stöd införts för att stärka medborgarens trygghet
och möjlighet att tillvara sina egna resurser. Bland annat har modellen Trygg hemma införts efter
utskrivning från sjukhus som komplement till korttid med gott resultat.
Inom individ- och familjeomsorgen har målgruppen som kan erhålla boendestöd breddats vilket
inneburit att fler individer kan bo i eget boende med insatser som alternativ till särskilt boende. Vidare
har jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd genomförts för att uppnå ekonomisk jämställdhet.
Alla stödboende för ensamkommande har avvecklats och ungdomarna har flyttat ut i eget boende.
Höganäs kommun har också under året anslutit sig till Maria Skåne Nordväst som erbjuder rådgivning
och behandling för personer upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Vidare har
en avsiktsförklaring undertecknats i syfte att etablera en familjecentral i Höganäs.

MEDARBETARE
Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Trygga och självständiga medarbetare
Kommentar
Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang. I årets medarbetarundersökning uppgick det
sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 76 av maximalt 100 vilket är en liten försämring
från föregående år.
Det som utmärker sig positivt är att medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete och att de känner ett
visat förtroende från sin närmsta chef. Däremot upplever medarbetarna att mål och uppföljning kan
förbättras. Under året har därför arbetet med ett förnyat arbetssätt där medarbetarna involveras för
uppföljning av enheternas resultat och måluppfyllelse samt involveras i både åtgärder och analys varit
prioriterat.
Under 2021 har arbetet för att nå uppsatt målvärde fortsatt genom bland annat insatser med en extern
ledarskapsutbildning samt införande av åtgärder vilka bidragit till ett ökat nära ledarskap. Därtill
implementeras under kommande år 2022 reviderade ledarskapskriterier i verksamheterna.
Arbetet för att uppnå målvärde för HME fortsätter under 2022, implementering av reviderade
medarbetarkriterier förtydligar och ses som en del i att nå uppsatt mål av att nå trygga och självständiga
medarbetare.
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Enheten Barn, ungdom och familj har varit högt belastad under året och förstärkning med enhetschef
för myndighetsdelen samt socialsekreterare har gjorts. Tillsammans med Höganäs Omsorg AB har
stödfunktionerna samordnats i en gemensam utvecklingsavdelning. Detta för att underlätta både
samarbete, informationsöverföring och stöd till verksamheterna.
Under året har stort fokus legat på digital transformation. Nya digitala plattformar har införts och
införandet av digitala medarbetare och automation för att frigöra tid till mer värdeskapande
arbetsuppgifter pågår.
Omfattande kompetensutveckling har genomförts under året, exempelvis utbildning gällande missbruk
i kombination med trauma, utbildning i barnkonventionen samt TMO, traumamedveten omsorg.

UTVECKLING
Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Socialnämnden bidrar till en bättre miljö
Kommentar
Verksamheten har gjort en satsning på ecodriving då medarbetarna ofta förflyttar sig med bil mellan sina
besök. 90 % av förvaltningens medarbetare har under året tagit del av en utbildningsfilm som handlar om
ecodrivning samt gastankning. Filmen är också publicerad på socialförvaltningens utbildningsportal så att
nya medarbetare kan ta del av den framöver.
Aktiviteter och åtgärder kopplade till den övergripande planen Miljöprogram 2015-2020 följs upp
regelbundet.

Under året har arbetet med de prioriterade områdena i Vård- och omsorgsplanen 2020-2023 fortsatt.
Arbetet för en strukturerad samverkan med civilsamhället som tar tillvara människors vilja att engagera
sig i idéburna organisationer har påbörjats. För att ytterliga stimulera civilsamhället har socialnämnden
inför 2022 anslagit särskilda medel för aktiviteter som motverkar ensamhet hos äldre.
En första medborgardialog genomfördes under hösten på temat digitalt utanförskap. För att stödja
socialnämndens olika målgruppers användande och digitala kunskap har också stödmaterial tagit fram
och anpassats för Höganäs invånare, appen Dagny och digital Guide. Digitalt anhörigstöd har införts
och så även mina meddelanden, en tjänst där invånaren kan följa sitt ärende och kommunicera med sin
handläggare digitalt.
I särskilda boende har det under året pågått installation av bredband och WiFi, dels för att möjliggöra
nya arbetssätt, dels för att öka kvalitén för de boende.
En större kartläggning av hur BUF:s samverkansarbete, både intern och externt, kan utvecklas ytterliga
har pågått under hösten.
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EKONOMI
ÅRETS RESULTAT
TKR

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

500 522

498 696

1 826

488 374

1 627

1 114

514

1 163

Vård och omsorg

304 418

302 395

2 023

296 594

LSS

119 059

115 736

3 323

115 476

Individ- och
familjeomsorg

58 682

64 926

-6 244

59 116

Gemensamma
funktioner

16 736

14 524

2 212

16 025

RESULTAT
Politisk verksamhet

EKONOMISK ANALYS AV RESULTATET
Inom vård- och omsorg har volymerna varit lägre under första halvan av året för att under hösten vara
uppe i förväntad volym. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på låga volymer i början av
året till följd av pandemin och restriktionerna kopplade till denna.
Även LSS har en positiv avvikelse som främst beror på minskat antal externa placeringar, samt
utveckling av alternativt boendestöd till målgruppen.
Inom individ- och familjeomsorg beror underskottet framförallt på ökade volymer vilket till viss del är
en förväntad följd av pandemin. Antalet institutionsplaceringar samt familjehemsplaceringar bidrar till
höga kostnader. Under året har det pågått ett aktivt arbete för att vända trenden och öka antalet
hemmaplanslösningar vilket haft en positiv effekt.
Resultatet som visas under gemensamma funktioner kommer av att socialförvaltningen våren 2021
erhållit 3 mnkr i ersättning från Socialstyrelsen för ökade kostnader i samband med pandemin avseende
2020, men samtidigt har ersättning för merkostnader i samband med pandemin och sjuklöneersättning
upphört.
INVESTERINGAR
TKR
Årsanslag

BUDGET 2021

BOKSLUT 2021

AVVIKELSE

BOKSLUT 2020

1 850

1 238

612

180

FRAMTIDEN
Kommunens mål att nå 30 000 invånare år 2025, demografin, mottagandet av nyanlända, en ökad
psykisk ohälsa och en mera nära vård innebär att behovet av stöd från socialtjänsten och vård- och
omsorg kommer att öka. För att klara nödvändiga förändringar krävs satsningar på förebyggande
insatser, ett rehabiliterande förhållningssätt, digitala lösningar, samverkan internt, externt och med
civilsamhället i stort.
Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning, både att behålla värdefulla medarbetare och att
attrahera nya. Behovet av att optimera användandet av tillgängliga resurser kommer att öka och ställa
stora krav på medarbetarnas engagemang och kreativitet. Digital transformation är nästa steg i den
digitala utvecklingen som innebär ny digital teknik, tjänster och nya arbetssätt.
Ett nytt särskilt boende, nya Nyhemsgården är planerat att byggas. LSS-boendet som ska ersätta LSSboendet Allègatan är under produktion. Att utveckla anpassat boendestöd till LSS målgrupp är
prioriterat under 2022. Målet är ökad inkludering och självständighet.
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KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA
STÄLLNING OCH UTVECKLING
Höganäs kommun äger 100 procent av aktierna i bolagen Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB, AB
Höganäshem, Höganäs Mark och Exploatering AB samt Hotell Strandbaden AB. Höganäs Energi äger i sin tur
alla aktier i Höganäs Energi Handel AB och AB Höganäshem alla aktier i Fastighets AB Viken Eken.
Förändringar i kommunkoncernen under året resulterar i att vid utgången av 2021 är Höganäs Mark och
Exploatering AB ägare av 100 procent av aktierna i Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB, Norra
Höganäs Markutveckling AB och Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32. De fem sistnämnda bolagen är bolag med
liten eller ingen verksamhet. Nedan följer en kort sammanfattning av året som gått för de större bolagen.

RESULTAT

MNKR

2021

2020

50,5

74,8

Höganäs Energi Handel AB

2,3

2,5

Höganäs Omsorg AB

7,3

0,0

23,2

17,4

0,0

0,0

Höganäs Mark- och exploatering AB

-0,4

-0,1

Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB

-0,6

-0,6

Norra Höganäs Markutveckling AB

-0,3

-0,1

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

-0,6

-0,1

0,0

-0,1

Höganäs Energi AB

AB Höganäshem
Fastighets AB Viken Eken

Hotell Strandbaden Höganäs AB
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HÖGANÄS OMSORG AB
Ordförande: Ingemar Narheim (M)
VD: Viweca Thoresson
Höganäs Omsorg AB redovisar ett resultat på 7,3 mnkr.
Under början av året avvecklades Höganäsenheten som en konsekvens av att Region Skåne avstod
möjlighet till att förlänga avtalet om köp av slutenvårdsplatser. Kommunens korttidsplatser flyttades i
samband med detta till Väsbyhemmet och Ljunghaga, vilket även resulterade i bättre beläggning på de
Hyresavtal för lokalerna har löpt på under hela 2021, men upphör december 2021.
Pandemin har, även detta år, medfört att verksamheterna haft stort fokus på att motverka
konsekvenserna och förhindra spridning av covid-19.
Under året har flera verksamhetsförändringar genomförts för att stärka omsorgstagarens
självständighet, trygghet, delaktighet, aktivitet och hälsa. Även en större satsning på utbildningar i syfte
att höja kompetens har genomförts, för att möta krav från omvärlden och stärka arbetsgivarvarumärket
startade under året. Många medarbetare påbörjade exempelvis utbildning till specialistsjuksköterska,
specialistundersköterska eller undersköterska.
Införandet av Heltid som norm genomfördes i november. Drygt 100 medarbetare valde då att gå upp till
heltid vilket blev en ökning med 20 årsarbetare. Antalet heltidsarbetande medarbetare ökade från 40 %
till 60 %.

Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Trygga medborgare
För att främja målet Trygga medborgare har verksamheterna arbetat för att skapa delaktighet och
inflytande för omsorgstagarna genom att upprätta genomförandeplaner enligt modellen individens behov i
centrum, IBIC. Förberedande arbete och utbildningar har även genomförts för att öka antalet
delaktighetsslingor (DMO) i verksamheten. Arbetssättet Trygg hemma har införts under året och
omsorgstagarna har uttryckt att de är nöjda vid biståndshandläggarnas uppföljning.
För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten och därmed minska antalet medarbetare som möter
omsorgstagaren har ett stort arbete genomförts under året med utbildning i bemanning och införande av
stödsystem. Detta arbete kommer fortsätta under 2022.
Resultatet i den nationell brukarundersökning för LSS visar att omsorgstagare i gruppbostad som känner sig
trygg med personalen hemma är 73 %, för omsorgstagare i servicebostad är motsvarande siffra 63 % och på
daglig verksamhet 77 %. Andelen som är nöjda med bemötandet är i genomsnitt 80%. Resultatet
presenteras och analyseras i kvalitetsberättelse 2021 och återfinns i sin helhet i jämföraren i Kolada
(www.kolada.se)
Den nationella brukarundersökningen för äldre Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är framflyttad och
resultatet presenteras i juni 2022. Socialförvaltningen har genomfört en mindre undersökning i samband med
uppföljning av beslut. På frågan om omsorgstagarna är nöjda med bemötandet svarar 100 % att de är
nöjda.
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Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Trygga och självständiga medarbetare
Under året har äldreomsorgen, LSS och HSL satsat på en bred kompetensutveckling och ett flertal
vidareutbildningar för medarbetare och chefer. Kullabemanning har skapat digital introduktion av
nyanställda.
I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom Höganäs Omsorg AB till
80 av maximalt 100 vilket var en liten försämring på samtliga tre områden motivation, ledarskap och
styrning. Resultatet ligger på samma nivå som det sammanvägda resultatet för hela kommunkoncernen.
Det som utmärkte sig positivt är att medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete och vet vad som
förväntas av dem i sitt arbete. De något lägre värdena handlar om utveckling och lära nytt i sitt arbete.
Ett flertal digitala verktyg har införts under året för att underlätta arbetet för den enskilde medarbetaren.

Förverkliga miljömässig hållbarhet
Nämndsmål
Socialnämnden bidrar till en bättre miljö
Verksamheterna använder elbilar, cyklar, elcyklar och allt fler möten genomförs digitalt. Digital tillsyn sker i
viss omfattning i hemtjänsten och på särskilt boende följer verksamheterna upp hantering av mat för att
minska matsvinn.
Miljöombud är utsedda och de ska genomgå en utbildning efter årsskiftet.
Projekt med NSR kring resurssmart äldreboende, avfallsminimering på vårdboenden är genomfört och ska
spridas i andra verksamheter.
Höganäs Omsorg AB bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar
Antalet digitala möten ökar i verksamheten och användning av välfärdsteknik ökar. Verksamheterna har
tillgång till elcyklar. Verksamheterna följer det övergripande miljöprogrammet.
Minska energianvändningen
Under 2021 genomförs ett pilotprojekt på ett vårdboende i Höganäs tillsammans med NSR. Utfallet förväntas
ge flera fördelar och ytterligare vårdboenden kan sedan följa genomfört projekt och minska sin
resursförbrukning.
I planeringen framåt ska miljöombud utses och utbildas.

Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Självständiga medborgare
Verksamheterna arbetar med genomförandeplaner för att främja den enskildes delaktighet och
dokumentera mål för behovsstyrda insatser.
Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet genomfördes under hösten 2021. 78 %
av de som svarade uppgav att de känner sig delaktiga i beslut som är viktiga för dem både hemma och
på daglig verksamhet.
Den nationella brukarundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, genomfördes inte 2021.
Arbetet med digital transformation pågår i samtliga verksamheter och därmed införs välfärdsteknik och
digitalisering som stöd för den enskildes självständighet. Exempel på detta är: e-tjänster, digitala spel och
DigiRehab. Under hösten genomfördes en medborgardialog på temat digitalt utanförskap.
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AB HÖGANÄSHEM
Ordförande: Péter Kovacs (M)
VD: Jesper Månsson
AB Höganäshem visar ett resultat på 23,2 mnkr. Jämfört med förra året är intäkterna högre, detta beror
på en helårseffekt av nybyggnationen på Folkparken samt radhus på Steglinge som hade inflyttning
under året.
Vi har under året färdigställt 15 radhuslägenheter på Steglinge. Investeringskostnaden för de här
radhusen ligger på 32,6 mnkr. Vi har blivit beviljade statligt stöd på 4,4 mnkr samt kommunalt stöd för
prisvärda bostäder på 4,1 mnkr som kommer att minska investeringskostnaden med samma belopp.
Utöver nyproduktion på detaljplanerad mark upprättad av kommunen driver bolaget, i samråd med
kommunen och planavdelningen, kontinuerligt ett utvecklingsarbete. Under 2021 inleddes
detaljplanearbetet för Brunnbyvallen i Nyhamnsläge med målet att uppföra ca 60 bostäder inom något
år. Kv Månstorp 12 är ett typexempel på hur planavdelningen och bolaget tillsammans utvecklat
detaljplanen med målet att förtäta. Under 2022 blir projektet verklighet. Projekt inom Kv Kolonien och
Kv Polaris representerar förtätningsprojekt inom bolagets egna kvarter. Båda projekten startades under
2021 och slutförs under 2022.

Stärkt social hållbarhet
Nämndsmål
Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den
boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.
Kommentar
Vi har färdigställt 15 radhuslägenheter under året. Profilinriktningen på de här radhusen är prisvärda
bostäder, där det handlar om färdigprojekterade bostäder med korta ledtider i produktion och en attraktiv
prislapp för bolaget och kunden.
Målgruppen har för dessa bostäder varit de som är boende hos oss och drömmer om ett nybyggt radhus
med egen uteplats och täppa men med en rimlig hyra.
Liknande radhus, även de med konceptet prisvärda bostäder, på Polaris är under produktion och kommer
att färdigställas under 2022.
Målet att vi ska bygga 325 bostäder till 2025 är flytande av flera anledningar. Ett anbud blir överprövat och
kontrakt kan inte tecknas under nästan ett helt år. Detta medför senareläggning av start för 24 lägenheter.
Detaljplaner kan bli tidigarelagda, senarelagda eller bortprioriterade av olika anledningar som bolaget inte
råder över.

Arbetsgivare i framkant
Nämndsmål
Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.
Kommentar
Något lägre resultat än väntat. Medarbetarna påverkas negativt av coronaläget då teamkänslan
försvinner på grund av att kollegor inte träffas i samma utsträckning som tidigare.
Winningtemp, som är vårt medarbetarverktyg, finns som en stående punkt på våra APT. Vi planerar att ha
miniworkshops på varje APT där vi diskuterar olika aktuella frågor, som fångas upp genom Winningtemp, för
att öka trivseln, minska eventuell stress och förbättra samarbete och kommunikation. Detta som ett steg till
att få motiverade medarbetare.
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Utveckla dialog och service
Nämndsmål
Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell
service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.
Kommentar
Något lägre resultat än förväntat mål.
Vi har inte kunnat gå in till våra hyresgäster på grund av covid-19, i lika stor utsträckning som normalt. Det
resulterar i att vi inte har kunnat genomföra alla enkla felanmälningar som annars hade blivit gjorda.
Vi har fokuserat på fastigheterna, exempelvis genom att måla om i trapphus, gjort om en del källare så att
det blivit fler förråd och renoverat tvättstugor.
Vårt arbete med den yttre skötseln har gett goda resultat och våra hyresgäster är nöjda med det.
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HÖGANÄS ENERGI AB
Bolagsstyrelsens ordförande: Ulf Holmqvist
Bolagets VD: Benny Ulmestig
Höganäs Energi AB har haft ett mycket bra verksamhetsår och gör ett årsresultat på 50,5 mnkr.
Höganäs Energi Handel AB redovisar ett resultat på 2,3 mnkr.

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

Höganäs Energi följer upp sina medarbetares engagemang och motivation genom programmet
Winningtemp som mäter utifrån ett index med skalan 0 till 10. Winningtempindex för helåret 2021
landar på 8,0 på en tiogradig skala. Detta värde ska jämföras med snittet för alla verksamheter som
använder Winningtemp, vilket är 7,4 för samma period. Vårt svarsdeltagande ligger på 84 %.

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

När det gäller fjärrvärmeverksamheten har tillgången på spillvärme varit exceptionellt god under
större delen av 2021. Per sista juli var andelen utnyttjad spillvärme under året hela 97 %. Under
hösten förändrades läget då Höganäsbolaget som vi tar spillvärmen från drabbades av kraftig
sänkning av ordervolymen. Deras produktion reducerades därför markant och därmed även vår
tillgång till spillvärme. Under november-december var andelen utnyttjad spillvärme bara 43,6%.
Totalt under året 2021 landade andelen spillvärme på 86,6%.

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

Mätningen av kundnöjdheten per september 2021 visade ett NKI på 83,3%. Trots ett tufft år utan
kundaktiviteter på grund av covid, skenande elpriser och pandemi har vi ökat vår kundnöjdhet. Vi
tror att detta beror på att vi har "synts" mer trots att vi inte kunnat träffa kunder fysiskt ute. Vi har
istället:
•
•
•

varit aktiva på telefon och mejl
arbetat med Energibladet, vår tidning som skickas ut till alla kunder
haft kampanjer som gett tillbaka till föreningslivet,

Ovanstående har skapat en otroligt bra kundnöjdhet trots förutsättningarna.
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Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden
KS/2021/543
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-03-31

KS/2021/543

§
Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för
kommunstyrelsen samt byggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder samt styrelse enligt
kommunallagens 5 kapitel § 1 med flera.
Kommunens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse och nämnder
Beslutsunderlag
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2021, inkommen den 16 mars 2022 (se ärende 6).
Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2021.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Godkännande av uppföljning av intern kontroll
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KS/2021/444
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Jeanette Liljenberg (controller)
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

KS/2021/444

§ 55
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2021 FÖR HÖGANÄS
KOMMUN
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2021 års interna kontrollplan och
rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och
väsentlighetsanalysen för 2021. I rapporteringen inkluderas även de förbättringsåtgärder som föreslogs
för avvikelserna konstaterade i 2020 års uppföljning.
Totalt har 61 kontroller gjorts under 2021, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland
annat visar teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning att rutinerna för tillsyn av elanläggningar
fungerar som det ska. Andra exempel visar att de elever som saknar betyg har ett åtgärdsprogram och
Höganäs Omsorg AB har kontrollerat att registerutdrag från belastningsregistret har tagits i samband
med nyrekrytering.
21 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att elever får sin garanterade
undervisningstid som utbildningsförvaltningen gjort. Avvikelsen kommer från januari 2021
när högstadiet ställde om till distansundervisning. Under den förmiddagen då eleverna hämtade
läromedel med mera förlorade elever del av den garanterade undervisningstiden. På samtliga kontroller
som visar avvikelser har förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 26,
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 31 januari 2022,
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av intern kontrollplan 2021,
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och
direktåtgärder 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021 samt uppföljning av 2021 års förbättrings- och
direktåtgärder.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-11
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KOMMUNSTYRELSEN
2022-01-31
KS/2021/444

Tjänsteskrivelse Uppföljning av Intern kontroll 2021
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2021 års interna kontrollplan och
rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och
väsentlighetsanalysen för 2021. I rapporteringen inkluderas även av de förbättringsåtgärder som föreslogs
för de avvikelser konstaterade i 2020 års uppföljning.
Totalt har 61 kontroller gjorts under 2021, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland annat
visar Teknik -och fastighets uppföljning på att rutinerna för tillsyn av elanläggningar fungerar som det ska.
Andra exempel visar att de elever som saknar betyg har ett åtgärdsprogram och Höganäs omsorg har
kontrollerat av att registerutdrag från belastningsregistret har tagits i samband med nyrekrytering.
21 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att elever får sin garanterade
undervisningstid. som utbildningsförvaltningen gjort. Avvikelsen kommer från att i januari 2021 ställde
högstadiet om till distansundervisning, under den förmiddagen då eleverna hämtade läromedel mm
förlorade elever del av den garanterade undervisningstiden. På samtliga kontroller som visar avvikelser har
förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2022.
Beslutsunderlag
Rapport uppföljning av intern kontrollplan 2021
Rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2021 samt uppföljning av 2021 års förbättrings- och
direktåtgärder

Herman Crespin
Kommunchef
Jeanette Liljenberg
Controller

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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SAMMANFATTNING AV 2021 ÅRS INTERNA KONTROLL
Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2021 års interna kontroll,
inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella.
I denna rapport redovisas resultatet för uppföljningen av förvaltningarnas och bolagens interna kontrollplaner för året.

Resultat uppföljning interna kontrollplaner 2021
Nämnd

Avvikelse

Ingen avvikelse

Totalt

Överförmyndarnämnden

0

5

5

KS Förvaltningar

10

15

25

Kommunledningskont oret

1

2

3

Räddningst jänst en

4

3

7

Samhällsbyggnadsförvalt ningen

0

3

3

Teknik- och fast ighet sförvalt ningen

4

3

7

Kult ur och frit idsförvalt ningen

1

4

5

Bygg och miljönämnden

2

2

4

Utbildningsnämnden

6

5

11

Socialnämnden

1

2

3

Höganäs omsorg AB

0

1

1

AB Höganäshem

2

7

9

Höganäs Energi AB

0

3

3

Totalt

21

40

61

Uppföljning intern kontroll 2021
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Risker

Kontrollmoment

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de investeringar
som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418, 61736185, 4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en bedömning
göras på inköpet om livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över 47 600 och
har en beräknad livslängd på över tre år ska rapporteras
som avvikelse.

Utdrag har gjort i redovisningen av
bestämda konton och kontrollerats. Av
dessa finns endast 4 inköp varav samtliga
understiger 1000 kr. Inga investeringar har
hittats och kontrollen resultat är inga
avvikelser

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

Granskning av beslut fattade i ärenden med erfaren
ställföreträdare
För år 2019 granska tio stycken slumpmässigt valda
årsräkningar där ställföreträdaren haft uppdrag mer än 5 år.
Granskningen ska inte göras av samma medarbetare som
gjorde den sedvanliga granskningen av årsräkningen.

Kontrollmomentet genomfördes under
2020. 7 ärenden granskades och dessa
visade inga avvikelser.

Dubbelgranskning av årsräkningar
Vid granskning av 2020 års årsräkningar som inkommer
under 2021 ska 10 årsräkningar som haft samma
ställföreträdare tre år eller fler granskas av två
tjänstepersoner istället för en tjänsteperson.

Under 2021 har 10 årsräkningar för 2020 i
ärenden med långvarig relation mellan
huvudman och ställföreträdare granskats av
två tjänstepersoner. Dubbelgranskningen
har inte visat på några avvikelser, vilket
tyder på att ärenden där ställföreträdaren
haft uppdraget under lång tid hanteras lika
ingående som ärenden med nyare
ställföreträdare.

Arvskiften
Risk för att överförmyndarnämnden ger
felaktigt samtycke till arvskifte

Dubbelgranskning av arvskiften
Under 2020 ska samtliga arvskiften granskas av två
tjänstepersoner istället för tidigare en tjänsteperson för att
kontrollera att överförmyndarens samtycke blir korrekt.

Samtliga arvskiften som inkommit under
2021 har granskats av två tjänstepersoner.
Inga avvikelser har upptäckts, vilket visar att
risken för att överförmyndarnämndens
samtycke till arvskiftet inte blir korrekt är
liten.

Process

Utfall

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar

5(27)

Page 164 of 304

Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Utfall

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

Granskning av huvudmans årsräkningar av samma
medarbetare
Tio årsräkningar som har granskats av samma medarbetare
tre år på rad eller fler ska under 2021 granskas av en annan
medarbetare. Om eventuella avvikelser upptäcks kommer de
två tidigare årsräkningarna även kontrolleras för att förhindra
framtida avvikelser.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
Samtliga årsräkningar som har granskats av
samma tjänsteperson mer än tre år på rad
har granskats av annan tjänsteperson. Inga
avvikelser har upptäckts, vilket visar att
tjänstepersonerna håller likvärdig nivå i sina
sätt att granska årsräkningar.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

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

Kommunikation

Kontrollmoment
Varje kvartal följs den
kommunövergripande statistiken
för telefoni upp.
Mätningen görs på hela
organisationens tillgänglighet vid
vidarekoppling från huvudväxel.
Varje förvaltning har tagit fram
åtgärder för att öka
tillgängligheten. KLK och SBF
har kontinuerlig uppföljning som
diskuteras på
ledningsgruppsmöte.

Avvikelse kontrollmoment
Under året har siffrorna avseende besvarade samtal
som skickats från servicecenter ut till handläggare
legat stadigt på cirka 58% besvarade samtal. Stora
variationer finns mellan avdelningar, där vissa
avdelningar som gjort aktiva satsningar för att öka sin
svarsfrekvens gett mycket goda resultat, medan andra
fortsatt ligger på en låg svarsprocent. Detta
kontrollmoment har nu lyfts till ett
kommunövergripande kontrollmoment inför 2022 för
att ännu mer belysa vikten av att höja svarsfrekvensen
på samtal. Servicecenter har under 2021 infört
specialistgrupper för att öka servicen gentemot de som
kontaktar vår kommun, blir ett samtal missat och en
kollega inte är på plats kan en annan kollega se
ärendet och besvara det.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd
Tillgänglighet telefoni Tidigare
uppföljningar har visat att risken
för dålig tillgänglighet finns. Då
detta är en risk som gäller för
hela kommunen kommer denna
risken att hanteras
kommunövergripande och följas
upp av samtliga nämnder.
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Ekonomi

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418, 6173-6185,
4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en bedömning göras
på inköpet om livslängden beräknas ha längre livslängd än tre
år. De inköp som är gjorda över 47 600 och har en beräknad
livslängd på över tre år ska rapporteras som avvikelse.

Utdrag har gjorts i redovisningen av
bestämda konton. Dessa konton har
kontrollerats och inköp över basbeloppet har
hittats, men bedömningen är att dessa inte
är investeringar. Resultatet är ingen
avvikelse.

Övrigt

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

mätning av nyttjandet
Under en period 2021 kommer kontroll göras i vilken
omfattning kontorsrummen nyttjas. Kontrollen kommer att
samordnas av KLK ledningsgrupp

Kontroll har gjort över nyttjandet av
Kommunledningskontorets kontor.
Resultatet visar att vi inte är trångbodda.

Uppföljning intern kontroll 2021
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Risk
Risk för att vi förbrukar
kommande generationers
finansiella utrymme för framtida
investeringar,
på grund av att
investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen, vilket kan
leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Risk för förlorad kompetens vid
pensionsavgångar och/eller
personalomsättning.
Personal

Risk för att innehållet i
krisledningspärmarna är
inaktuellt.
Verksamhet

Kontrollmoment
Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar
alla inköp gjorda över 47 600 kr i
resultaträkningen på konto; 64116418, 6173-6185, 4631, 641, 646,
och 654. Därefter ska en
bedömning göras på inköpet om
livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är
gjorda över 47 600 och har en
beräknad livslängd på över tre år
ska rapporteras som avvikelse.
Alla ansvarsområden har ett erfaret
personansvar som hanterar
området. Fakturering, löner, tillsyner
och operativa specialkompetenser.

2ggr/år stämma av
krisledningspärmarna mot
verkligheten.

Avvikelse kontrollmoment
Utdrag har gjort i redovisningen av
bestämda konton. Av dessa har ett
inköp över 47 600 kr hittats. Inköpet
avser utrustning till en bandvagn som
borde redovisas som en investering.
Efter upptäckten har redovisningen
korrigerats. Kontrollen visar därför på
avvikelse.

Avvikelse, behov av stöttning av en
person.

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp Kontroll har visat att
det finns ett behov av att tydliggöra och
synliggöra investeringsprocessens alla delar.
Ekonomiavdelningen kommer att åtgärda detta
genom att under 2022 uppdatera riktlinjerna och
skapa tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd risk förlorad kompetens
Personen i fråga kommer att få stöttning under
första halvåret 2022 av operativ chef för att
komma i fas med sitt ansvar.

Krisberedskapssamordnaren har
övergått till KLK 1/11 och har inte
samma kontakt med
räddningstjänsten längre.
Det som varit tidigare är att det släpas
med att uppdatera personuppgifter
från verksamheterna till
krisberedskapen.

Uppföljning intern kontroll 2021

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inaktuella
krisledningspärmar. Krisledningspärmarna är
insamlade för att övergå i digital form via
COSAFE app, arbete pågår för att kunna skriva
ut från appen så att det endast skall finnas 2
krisledningspärmar i pappersform.
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Riskkategorier

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

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Delårsavstämning av
sotningsobjekt.
Jämföra gjorda objekt mot
planerade för året.

Förbättringsåtgärd

En grundlig genomgång är gjord efter
de frister som är bestämda för de
olika objekten och det diffar på ett
fåtal som ej blivit gjorda under året på
uppmaning av kunderna (covid 19)
men de kommer att tas ikapp så fort
läget medger detta.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Sotnings- och
brandskyddskontrollobjekt. Covid 19 är till
stor del anledningen till att en liten del av
objekten ej blivit genomförda enligt de frister
som är uppsatta för kommunen, detta kommer
att upphöra när pandemin medger att sotaren
kommer in i dessa få fastigheter

Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Personal

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

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

Alla ansvarsområden är genomgångna och
kommer att kompletteras med mer utbildning
för viss personal.

Säkerhet

Uppföljning av påpekanden som gjorts vid
tillsyn.
Risk för att de påpekande som gjorts vid tillsyn
inte blivit åtgärdade efter att svarskorten är
inlämnade.

Räddningstjänsten ska följa upp vissa tillsynsobjekt
2 ggr/år.
Stickprovs kontroll av objekt som vidtagit åtgärder
efter påpekande vid tillsyn så det överensstämmer
med tillsynsprotokollet

Några kända objekt har under året varit en
längre process för att komma till rätta med
de brister som visat sig vid tillsynen. Nu är
alla under kontroll och de brister som varit är
under kontroll och skall åtgärdas.

Löpande uppföljning genom samtal med berörd
personal efter olyckor av större karaktär.

Verksamhet

Uppföljning av
räddningsförstärkningsfunktionen.
Risk för att räddningsförstärkningsfunktionen,
som innebär ett ensamarbete, inte känner sig
tillräcklig i en övermäktig situation.

Genom gång av olyckshändelsen sker alltid
med all berörd personal efter alla händelser
och då fångar man även om någon känner
sig illa berörd av olyckshändelsen.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Verksamhet

Process

Risker

Kontrollmoment

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande generationers
finansiella utrymme för framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens generationer
inte kan göra de investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp
gjorda över 47 600 kr i resultaträkningen på
konto; 6411-6418, 6173-6185, 4631, 641, 646,
och 654. Därefter ska en bedömning göras på
inköpet om livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är gjorda
över 47 600 och har en beräknad livslängd på
över tre år ska rapporteras som avvikelse.

På ovan angivna konton har alla inköp sökts
ut, sen filtrerat ut de som överstiger
47600 kr. Därefter gjort bedömning om de är
korrekt bokförda som drift eller borde varit
investering istället.
Sammanfattningsvis: inom SBF har inget
anmärkningar gjorts.

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

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

Delegationsbeslut har under 2021
återrapporteras enligt den rutin som finns,
och inga avvikelser har uppkommit under
året.

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

Kontroll att problem inte uppstår vid införandet.
Piloterna i projektet meddelar eventuella
problem till förvaltningschefen.

Vid implementeringen av styrsystemet ska
projektets piloter meddela eventuella
problem till förvaltningschefen. Under 2021
har inga problem uppstått. Utbildningar på
olika nivåer har genomförts. Struktur för
veckovis uppföljning av projektprogram är
beslutad. Projekt läggs in och följs upp
fortlöpande. Resurs finns på förvaltningen
som ansvarar för support till användarna.

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

IT

Säkerhet

Risk

Kontrollmoment

Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme
för framtida investeringar,
på grund av att
investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att
morgondagens generationer inte
kan göra de investeringar som
behövs.

INköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp
gjorda över 47 600 kr i resultaträkningen på
konto; 6411-6418, 6173-6185,
4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en
bedömning göras på inköpet om livslängden
beräknas ha längre livslängd än tre år. De
inköp som är gjorda över 47 600 och har en
beräknad livslängd på över tre år ska
rapporteras som avvikelse.

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

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

Avvikelse kontrollmoment

Reservkraft för back-up vid elavbrott.
En gång om året ska fullskaleförsök göras
för att säkerställa att back-up fungerar och
att den är driftssäker.

Kontrollera att 5 st nyanställda under året
och 5 st anställda med lång anställningstid
har ID-kort.

På ovan angivna konton har alla inköp
sökts ut, sen filtrerat ut de som
överstiger 47600 kr. Därefter gjort
bedömning om de är korrekt bokförda
som drift eller borde varit investering
istället. En avvikelse har har
uppmärksammats:
Inköp av städmaskin
(kombiskurmaskin) 63 tkr har bokförts i
drift trots kostnad överstiger 47600 kr.
Livslängden borde kunna överstiga 3 år
och därmed anses som inventarie.
Detta har bokförts som driftskostnad
inom ansvaret Städ, som inte har
avsatta investeringsmedel.
Samarbetet med r-tj. Arbete pågår ej
klart

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp Kontroll
har visat att det finns ett behov av att
tydliggöra och synliggöra
investeringsprocessens alla delar.
Ekonomiavdelningen kommer att
åtgärda detta genom att under 2022
uppdatera riktlinjerna och skapa
tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Reservkraft för
backup av IT-servrar vid elavbrott.
Arbetsgruppen kommer göra en
omstart 2022. Får i uppdrag att ta
fram underlag och tidsplan för när
fullskaleförsöket ska ske.

Några medarbetare väntar på ID-kort

Uppföljning intern kontroll 2021

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd:
Organisationens anställda saknar
ID-kort Avvaktar utvärdering av
digitala tjänstekort. Förvaltningen
följer upp detta under våren 2022
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Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Det finns inte tydliga rutiner på
vad som skall diarieföras och vem
ska göra den arbetsuppgiften.
Rutiner bör tas fram och finnas
skriftligt.

Arkivering/diarieföring av handlingar.
Kontrollera 3 st entreprenader och
slutbesiktningsprotokoll från genomförda
investeringar under de senaste 2 åren.

Legala

Förbättringsåtgärd

Slumpmässigt valdes det ut
slutbesiktningar av Tennishallen,
Gymnastikhallen och hissen på Erik
Ruuth skola.
Vid kontrollen konstaterades att alla
protokoll finns välsorterade i Ibinder för
respektive objekt under rubrik
Slutbesiktning hos
fastighetsavdelningen. Dock inte i
Platina.

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

Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

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

Direktupphandlingar kommer upp i
volymer skall då ske genom annonserad
upphandling.
Stickprovskontroll på 2 st
direktupphandlingar baserade på
volymer.

Upphandling

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
Slumpmässigt valdes det ut 2 leverantörer:
Clas O Svensson Elinstallationer AB och
Brand AB.
Höganäs kommun har ramavtal både med
Clas O Svensson Elinstallationer AB och
Brand AB. Denna kontroll har utfötrs utan
anmärkningar.
Höganäs Däck direktupphandlat av
Markbyggnad. Kontrollerat totalbelopp
132 kkr. Inga avvikelser.
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Riskkategorier

Verksamhet

Risker

Kontrollmoment

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

Periodiska tillsyner av elanläggningar.
Tre slumpmässigt utvalda periodiska
tillsyner kontrolleras, 1 gång.

Jonstorps fsk, Vikens Ry fsk, Eric Ruuths fsk
är kontrollerade enligt upprättad checklista.
Inga avvikelser förekom enligt denna lista.

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

Dåligt underhåll av vattenledningar
genererar skadestånd vid vattenläcka..
Kontroll att reinvesteringsplaner har med
3 st ledningar som haft flest läckor under
de senaste 3 åren.

Vid kontroll upptäcktes inga läckor på de
ledningar med flest läckor som orsakat
skadestånd

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Risk
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme
för framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp
gjorda över 47 600 kr i resultaträkningen på
konto; 6411-6418, 6173-6185, 4631, 641, 646,
och 654. Därefter ska en bedömning göras på
inköpet om livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över
47 600 och har en beräknad livslängd på över
tre år ska rapporteras som avvikelse.

Utdrag har gjort i redovisningen
av bestämda konton och
kontrollerats. Av dessa har en
avvikelse upptäckts som gäller ett
inköp av en träningsmaskin som
överstiger beloppet och där
bedömningen är att detta skulle
bokföras som en investering.
Resultatet av kontrollen visar
därför på avvikelse.

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp
Kontroll har visat att det finns ett
behov av att tydliggöra och
synliggöra
investeringsprocessens alla
delar. Ekonomiavdelningen
kommer att åtgärda detta genom
att under 2022 uppdatera
riktlinjerna och skapa
tillämpningsanvisningar för
investeringsredovisningen.

Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Ekonomi

Uteblivna bidragsansökningar
Risk för att rutiner kring stadsbidragsansökningar är
bristfälliga på grund av att vi fått ett nytt system.
Vilket kan leda till att möjliga bidrag inte söks.

Uppföljning av sökta bidrag
Följ upp om bidrags sökts

Verksamheterna har löpande fått information
om sökbara bidrag. I de fall utlysningarna
har kunnat matchas med behov har bidrag
sökts.

Uppföljning av registerutdrag
Uppföljning av att anställningar som
upprättats har kompletterats med utdrag ur
belastningsregistret

Registerutdrag har tagits vid nyanställningar.

Personal

Registerutdrag
Risk för att verksamheter, riktade mot barn, vid
rekrytering anställer personal utan att begära utdrag
ur belastningsregistret vid anställningar på grund av
bristande rutiner, vilket kan leda till felrekryteringar.

Uppföljning av bokningar
Följ upp bokningar och behörigheter i
idrottshallar

Inga avvikelser har noterats.

Verksamhet

Felanvändning av idrottslokaler
Risk att idrottshallar nyttjas fel på grund av fel
behörigheter på taggar, vilket kan leda till
vandalisering och att någon kommer till skada.

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Övrigt

Bristande efterlevnad av regler och policys
Risk att efterlevande av antagna regler, policys och
beslut inte följs på grund av bristande kännedom,
vilket kan leda till ökade kostnader, förtroendeskada
samt avtalsbrott.

Uppföljning av planer och policys
Följ upp att planer och policys efterlevs i våra
verksamheter.

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
Vi har inga avvikelser. Har följt upp enl. plan.
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Verksamhet

Risk

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

En översyn av förväntade, påbörjade,
pågående och avslutade ärenden. För vissa
ärenden finns en lagstadgad bortre gräns
för handläggningstid. Inom bygglov kan det
också innebära avdrag i priset för sökande.

Stickprovskontroll och löpande
uppföljning av handläggningstider
inom respektive ansvarsområde
för bygg- och miljönämnden.

I enstaka ärende har
bygglovshandläggare begärt in
kompletteringar för sent för att kunna
förlänga tidsfristen om 10 veckor i
bygglovsansökningar. Förlängd tidsfrist
gjordes på felaktiga grunder.

Risk för att handlingar inte registreras och
diarieförs på ett korrekt sätt, på grund av
bristande rutiner eller bristande kunskap.
Vilket kan leda till felaktiga beslut och
bristande förtroende hos medborgare.

Stickprovskontroll och löpande
uppföljning av handläggningstider
inom respektive ansvarsområde
för bygg- och miljönämnden.

En bygglovsansökan har fallit mellan
systemen vid införande av att
bygglovsansökningar via e-tjänst går
direkt in i ärendehanteringssystemet
Castor.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Pågående
Handläggningstid Utbildning
kommer genomföras kontinuerligt av
jurist inom området.
Pågående
Registrering och diarieföring av
allmänna handlingar Rutiner och
arbetssätt för att säkerställa att
samtliga ärende diarieförs på ett
korrekt sätt har uppdaterats.
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Legala

Risker

Kontrollmoment

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande generationers
finansiella utrymme för framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter felaktigt redovisas
som kostnader i driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens generationer inte kan
göra de investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över 47 600 kr i
resultaträkningen på konto; 4011-4028, 6233-6242, 641, 646, 649
och 654. Därefter ska en bedömning göras på inköpet om
livslängden beräknas ha längre livslängd än tre år. De inköp som är
gjorda över 47 300 och har en beräknad livslängd på över tre år ska
rapporteras som avvikelse.

Inga anmärkningar vid
utförd kontroll.

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

Uppföljning av domar och beslut från överinstanser
Inom respektive ansvarsområde för bygg- och miljönämndens

Domar och beslut från
överinstanser följs upp
kontinuerligt på
handläggarmöte och
rapporteras till byggoch miljönämnden.

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Risk
Registerutdrag
Risk att vi anställer personal som
finns med i belastningsregistret på
grund av brott som diskvalificerar
anställning.

Rekryteringsprocessen
Risk för att kommunens rutiner och
riktlinjer inte efterlevs vid rekrytering

Kontrollmoment
Kontroll att personal
inklusive timanställda har
uppvisat ett godkänt
utdrag ur
belastningsregistret, samt
att detta har noterats i
Winlas.
Kontrollera att
kommunens riktlinjer
efterlevs vid rekrytering.

Personal

Hälsovård personal
Risk att verksamheten inte hanterar
rehabiliteringsärenden enligt
beslutade rutiner och regelverk.

Säkerställa att
verksamheten hanterar
rehabiliteringsärenden
enligt beslutade rutiner
och regelverk.

Avvikelse kontrollmoment
Stickprov gjorda på 10 st
anställningar i Winlas. 4 av
10 hade en notering om
belastningsregister tagits
emot. Övriga saknade.

Efter stickprovskontroll av 5
rekryteringar/annonser avvek
samtliga i rutinen för
hanteringen i systemet. 4
hade inte markerat
någon/några för intervju, 1
hade inte markerat vem som
blivit anställd, 1 hade avbrutit
annonsen i systemet men
markerat en anställd i
systemet, 3 hade inte skickat
ut avslag till sökande som
inte gått vidare i processen.
Vad det gäller påbörjade
rehabärende så finns det
avvikelser i form av att man
inte avslutat ärenden som är
avklarade, samt i vissa fall
inte noterat och följt upp i
ärenden som systemet
flaggat för.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Uppföljning Registerutdrag Följa upp den nya rutinen med ny
information under 2022.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Utbildning Rekryteringsprocessen Under
2022 kommer HR-konsult att ha genomgång för samtliga chefer
hur systemet fungerar och vikten av att använda systemet rätt.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Hälsovård personal Nytt arbetssätt
Under 2022 kommer HR-konsult att arbeta mer aktivt
tillsammans med cheferna att vara aktiva i systemet.
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Riskkategorier

Upphandling

Risk

Kontrollmoment

Avvikelse kontrollmoment

Risk att avrop av behörig beställare
inte sker hos upphandlad leverantör

Säkerställa att avrop av
behörig beställare sker
hos upphandlad
leverantör

Livsmedel, 644: Totalt 21
avvikelser av 241 fakturor.
Avvikelsen består av köp
från ej upphandlade
leverantörer

Garanterad undervisningstid
Risk att eleverna inte får sin
garanterade undervisningstid
Verksamhet

Legala

GDPR - personuppgiftsincident
Risk att hantering av uppgifter sker
så att en extern aktör får tag på
otillbörlig information

Säkerställa att eleverna
får sin garanterade
undervisningstid.

Säkerställa att alla chefer
informerar sina anställda
om hur
personuppgiftsincidenter
kan förebyggas och hur
man gör om det väl sker.

Den 11/1 2021 ställde
högstadiet om från närdistansundervisning, under
den förmiddagen då
eleverna hämtade läromedel
mm förlorade elever del av
den garanterade
undervisningstiden.
Av 40 tillfrågade har 11
svarat och av dessa har 4
svarat att de inte blivit
informerade av sin chef. 2 av
dessa kan dock ha missat att
ta del av informationen och
en tredje har fått
informationen på annat sätt.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Inköp Skärpta rutiner.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd Garanterad undervisningstid Ny rutin
Säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid om
vi behöver ställa om till distansundervisning igen.

Ej påbörjad
Förbättringsåtgärd GDPR - personuppgiftsincident
Utbildning
Nämndens dataskyddsombud har fått i uppdrag att ta fram
utbildning kring detta till nästa år.
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Redovisning
Risk att felaktig redovisning och kontering
leder till felaktig uppföljning, analys och
jämförelse med andra kommuner.

Kontrollera att kontering sker på rätt konto
Stickprovskontroll av 10 konteringar löpande under året

Tio transaktioner utvalda, tog första fakturan
varje månad januari-oktober.
Inga avvikelser.

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter felaktigt
redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de investeringar
som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418,
6173-6185, 4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en
bedömning göras på inköpet om livslängden beräknas
ha längre livslängd än tre år. De inköp som är gjorda
över 47 600 och har en beräknad livslängd på över tre
år ska rapporteras som avvikelse.

Tagit fram alla transaktioner på angivna
konton per 211013, sorterat ut de på över
47 600:- (Se nedan)
Totalt 13 fakturor var över pbb och tolv av
dem avser IT som beräknas ha en kortare
livslängd än tre år inom skolan.
En avser kostnad för enkäter/IT, dvs ingen
investering alls.

Upphandling
Risk att upphandlingsrutiner och regelverk
inte efterlevs

Säkerställa att upphandlingsrutiner och regelverk
efterlevs
Stickprovskontroll av fyra upphandlingar att gällande
regelverk och rutiner efterlevs samt årlig utbildning
gällande upphandling.

Svårt att säkerställa att upphandlingsrutinen
går rätt till då inte alla upphandlingar
troligtvis inte kommer till vår kännedom. Nya
rutiner kommer tas fram och implementeras
under 2022.
Gällande om regelverk efterlevs så har
stickprov gjorts på sex fakturor över 100 tkr.
Av dessa sex fakturor så var alla korrekta
dvs. gjorda hos upphandlade leverantörer.

Upphandling

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
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Riskkategorier

Verksamhet

Risker

Kontrollmoment

Utfall

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

Kontrollera att antalet praktikplatser motsvarar antalet
elever utan egen plats samt att praktikplatserna
uppfyller gällande arbetsmiljökrav.
Granskning av antal platser i samband med praoperiod
höst och vår. Även granska att arbetsgivaren skrivit
under intyg gällande arbetsmiljö.

På grund av rådande pandemi kommer inte
praktik att genomföras under höstterminen
2021.

Åtgärdsprogram
Risk att elev som inte får betyg saknar
åtgärdsprogram.

Säkerställa att alla elever som saknar betyg har ett
åtgärdsprogram.
Kontrollera att samtliga elever som saknar betyg har ett
åtgärdsprogram.

Elever som har behov av särskilt stöd och
där rektor fattat beslut om åtgärdsprogram
har åtgärdsprogram. Uppföljning genomförs
kontinuerligt under läsåret med rektor och
elevhälsochef. Utredning och beslut om
åtgärdsprogram är ett kontinuerligt
pågående arbete på skolan. Vid
stickprovskontroll i december har de elever
som saknar betyg och enligt utredning är i
behov av särskilt stöd ett åtgärdsprogram.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
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SOCIALNÄMNDEN
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment

Verksamhet

Att övervägande av
fortsatt vård i
familjehem till
socialnämnden var
sjätte månad inte görs

Granska att alla
familjehemsplaceringar
övervägts de senaste 6
månaderna.

Avvikelse kontrollmoment
Kontroll har gjorts. Resultat visar att samtliga
överväganden är gjorda inom en 6-månaders
period utom en. Ett övervägande har inte
presenterats i tid till socialnämnden, men
uppföljning och besök i familjehemmet har
genomförts. Anledningen är hög
arbetsbelastning i familjehemsteamet.

Förbättringsåtgärd
Pågående
Förbättringsåtgärd Övervägande vård i familjehem
Enhetschef går månatligen igenom alla
familjehemsplacerade ärenden och kontrollerar att
övervägande var sjätte månad ska göras i tid. Detta tas
upp på månatligt möte med avdelningschef och ekonom.

Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Ekonomi

Verksamhet

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Investeringsprocess
Risk för att vi förbrukar kommande
generationers finansiella utrymme för
framtida investeringar,
på grund av att investeringsutgifter
felaktigt redovisas som kostnader i
driftredovisningen,
vilket kan leda till att morgondagens
generationer inte kan göra de
investeringar som behövs.

Inköp
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418, 61736185, 4631, 641, 646, och 654. Därefter ska en bedömning
göras på inköpet om livslängden beräknas ha längre
livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över 47 600 och
har en beräknad livslängd på över tre år ska rapporteras
som avvikelse.

Kontroll har gjorts för transaktioner till och
med 30 augusti 2021. Det hittades två
transaktioner, men det rörde sig om
felbokningar som nu är justerade. Inga
avvikelser. Ytterligare kontroll görs i slutet av
året.
Kontroll har även gjorts i slutet av november.
Då identifierades 4 poster över
gränsbeloppet. En av dessa har bedömning
tidigare gjorts att livslängden understiger 3
år.
De tre övriga posterna, bokförda i november,
finansieras i sin helhet genom statsbidrag.

Sekretess
Risk för sekretessbrott i samband med
hantering av information och
informationsöverföring.

Sekretess
Kontrollera att sekretess informerats om och diskuterats med
praktiska exempel på APT. Varje chef med underställda får
förklara hur detta gjorts.

Chefer med underställda inom
socialförvaltningen har gjort detta under
våren 2021.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
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HÖGANÄS OMSORG AB
Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Legala

Risker

Kontrollmoment

Utfall

Kontroll av belastningsregistret
Risk att belastningsregistret inte
kontrolleras vid alla nyanställningar.

Stickprov utdrag från belastningsregistret
Ta 30 stickprov på anställningar under 2021, kontrollera om
det är inlagt i Winlas att utdrag ur belastningsregistret är
gjort.

Uppföljning intern kontroll 2021

Kommentar
I de kontrollerade rekryteringarna har utdrag
ur belastningsregistret tagits alternativt har
informationen inhämtats genom
bakgrundskontroll via systemet Verifiera.
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AB HÖGANÄSHEM
Kontrollmoment med avvikelser
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment

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

Investeringsstöd
Projekt med investeringsstöd
stäms av tertialvis för att
säkerställa utbetalning.

Avvikelse kontrollmoment
Investeringsstöd prövas vid varje ny- eller
ombyggnadsprojekt.
Ej erhållit investeringsstöd för Polaris 3 då produkten
inte kvalificerar pga lägenheternas storlek och
sammansättning.

Ekonomi
Ej erhållit investeringsstöd för iordningsställande av
trygghetsbostäder på Sälgen med motiveringen att
åtgärderna i lägenheterna var för små, bidraget för
iordningsställande av gemensamhetslokalen faller
därmed också. Beslutet är dock överprövat till
Boverket

Upphandling

Upphandlings-området kräver hög
kompetens för att undvika::
-oupphandlade områden
-otillåtna direktupp-handlingar
-försämrade relationer med
leverantörer
-viten och böter-sämre priser / högre kostnader för
bolaget

Granskning av
upphandlingar
Inventera och skapa en
matris över områden vi
handlar upp varor och
tjänster inom och stäm av så
att vi har avtal inom dessa
områden. Om avtal saknas
ska upphandling ske.

Lekmannarevision gm E&Y har under året genomförts
och presenterats för styrelsen. Marginella
anmärkningar i granskningsrapporten.

Uppföljning intern kontroll 2021

Förbättringsåtgärd
Pågående
Förbättringsåtgärd
Investeringsstöd
Förbättringsåtgärd: Om möjligt
anpassa produkterna efter
investeringsstödets
förutsättningar. Osäkert dock om
investeringsstöd finns kvar att
söka från 2022.

Pågående
Förbättringsåtgärd:
Processflöde för all
upphandlingsverksamhet Gå
igenom rutinerna för upphandling
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Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Ekonomi

Fakturahantering.
-Risk för överdebitering p.g.a. att vi saknar insikt,
kunskap och tillräckligt med tid.
Det kan leda till högre kostnader och försämrat driftnetto.

Fakturagranskning
Slumpmässigt välja ut fem fakturor/månad för att
stämma av att moms, belopp, rätt avtalspriser,
förfallodatum mm är stämmer.

Inga avvikelser. Alla fakturor
som slumpmässigt valts ut har
stämt och betalts i rätt tid

Personal

Organisationens utveckling
Medarbetarnas förståelse, engagemang och deltagande
är givna förutsättningar för att nå målsättningarna enligt
affärsplanen

Medarbetarsamtal
Säkerställa att samtliga medarbetare har haft
medarbetar-samtal och uppföljnings-samtal där
tydliga mål har diskuterats.

Kontroll har utförts enligt
rutinbeskrivning. Inga avvikelser
har konstaterats.

Kommunikation

Svarsfrekvens växel och felanmälan 90 %.
Hög tillgänglighet tryggar hög service genom att vi
besvarar minst 90 % av inkomna samtal till växel och
felanmälan Risken för missnöjda kunder kan påverka
bolagets varumärke negativt och äventyra möjligheten att
hyra ut lägenheter

Svarsfrekvens
Svarsfrekvens växel och felanmälan Varje månad
följa upp svarsfrekvensen på växel- och
felanmälannumren.

Inga avvikelser. Kundservice
har nu möjlighet att logga på
även via mobil. Statistik tas ut
varje månad.

Säkerhet

Fastighetsägarens ansvar
Arbetet med fastighetsägarnas ansvar syftar till att följa
lagstiftningen. Av flera skäl är detta viktigt:
-hyresgästernas trygghet
-besparar oss kostsamma skador
-uppfyllande av lagar och regler

Systematiskt brandskyddsarbete
Höganäshem anlitar en extern konsult för att utföra
SBA i hyreshus. Kontrollmomentet består i att
slumpmässigt välja ut ett område per bovärd per år
för att stämma av att rutinen om SBA utförts.

Inga avvikelser. Kontinuerliga
avstämningar av kontroller och
besiktningar görs.

Verksamhet

Besiktningsrutiner.
Bolaget genomför årligen ca 150 besiktningar i samband
med omflyttningar. Vid varje omflyttning görs en
affärsmässig utvärdering för ökad lönsamhet.

Besiktning av lägenheter
Utvärdera besiktningsrutinerna för att på så sätt
säkerställa att likvärdig besiktning genomförs.

Inga avvikelser. Årlig
genomgång av rutinerna görs
genom stickprov.

Miljödiplomering/Certifiering
Företaget profilerar sitt miljöarbete genom
miljödiplomeringen. Bristande rutiner som gör att vi
tappar diplomeringen skadar vårt varumärke.

Miljödiplomering
Miljödiplomeringen följs upp i den årliga
genomgången kallad ledningens genomgång samt i
den årliga revisionen som görs av tredjepartsrevisor.

Inga avvikelser. Årlig
miljörevision/miljödiplomering
genomgörs.

Affärsplan
Styrelsens inriktningsbeslut genom affärsplanen kan
äventyras om inte verksamheten följs upp.

Affärsplan
Uppföljning av affärsplan ska ske tertialvis, såväl på
aggregerad som detaljerad nivå. Redovisas på
styrelsemöte i februari.

Löpande granskning har gjorts
under året. Vi följer
affärsplanen.

Process

Uppföljning intern kontroll 2021

Utfall

Kommentar
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HÖGANÄS ENERGI AB
Kontrollmoment utan avvikelser
Riskkategorier

Risker

Kontrollmoment

Debiteringsrutin
Risk att inte alla kunder blir
fakturerade i nytt
uppgraderat KIS-system

Debiteringsrutin
Uppdatera
debiteringsrutin för att
säkra så att alla kunder
debiteras varje månad.

Utfall

Kommentar
Vi ser inga väsentliga brister i vår debiteringsrutin som bör föranleda risk för att vi missar att
debitera kunder. De enda kunderna där vi ser en reell att missa att debitera är elhandelskunder.
Detta beror dock inte på debiteringsrutinen utan på den manuella hanteringen av elhandelsavtal.
Missar vi att sätta upp ett avtal i systemet, förlänga eller avsluta avtal så kommer inte
debiteringen bli rätt. Frågan lämnas över till Sälj och marknad att jobba in i sina rutiner
eftersom risken faller utanför debiteringsrutinen (och tillhör annan avdelning).
Befintlig, löpande intern kontroll:


Ekonomi

När det gäller våra elnätskunder har vi en god intern kontroll för debiteringen tack vara
våra nya elmätare som kommunicerar automatiskt med våra system och med en extern
leverantör. Det blir en korskontroll här emellan som säkrar upp debiteringen. Enda
sättet vi kan missa en elnätskund är om vi sätter upp en ny mätare som visar sig vara
trasig, missar att upptäcka det vid installation, samt missar att lägga in ärendet i vårt
ärendesystem Elsmart. Det är ett mycket osannolikt scenario.



Inom både elnät och fjärrvärme gör vi regelbundet sökningar på "anläggningar utan
värden, för att hitta aktiva avtal som av någon anledning inte har värden att fakturera.
Just för att inte missa något vi borde debitera. Motsvarande görs på elhandel genom
sökning i systemet på avtal som ”saknar transar".
Ytterligare åtgärd:
Vi kommer att se över vår debiteringsrutin tillsammans med konsult från leverantören av vår
kundinformationssystem för att ytterligare säkra att det inte finns några luckor i vår rutin.

Verksamhet

Bolagets affärsavtal
Risken är att avtal felaktigt
förlängs automatiskt,
fakturering och
överenskommelser inte
följs

Bolagets affärsavtal
Uppdatera avtalsregister
och säkerställa
bevakningsrutiner av
bolagets affärsavtal.

Program för avtalsregister med årsuppföljning har installerats, alla affärsavtal är registrerade.

Elsmart, dokumentation
och fakturering
Risk är att alla ärenden inte
dokumenteras och
faktureras rätt

Elsmart
Uppdatera befintlig
processbeskrivning med
berörd personal.

Genomgång av process och uppdatering av rutiner har gjorts tillsammans med all berörd
personal.

Uppföljning intern kontroll 2021
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SAMMANFATTNING AV 2021 ÅRS INTERNA KONTROLL
Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2021 års interna kontroll,
inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella.
I denna rapport redovisas de åtgärder som är gjorda för de risker som valdes för direktåtgärd 2021, samt de förbättringsåtgärder som föreslogs för de
kontroller som visade på avvikelse i 2020 års uppföljning.

Åtgärder 2021
Förbättringsåtgärder

Nämnd

direktåtgärder

Överförmyndarnämnden

0

1

KS Förvaltningar

11

10

Kommunledningskont oret

6

6

Räddningst jänst en

3

0

Samhällsbyggnadsförvalt ningen

0

1

Teknik- och fast ighet sförvalt ningen

0

3

Kult ur och frit idsförvalt ningen

2

0

Bygg och miljönämnden

0

0

Utbildningsnämnden

5

3

Socialnämnden

0

8

Höganäs omsorg AB

0

19

AB Höganäshem

0

0

Höganäs Energi AB

0

4

Totalt

16

45

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Otillbörlig påverkan av myndigheten inför
beslutsfattande ÅR 2021
Risk för att försök till otillbörlig påverkan genom mutor av
medarbetare som fattar delegationsbeslut kan leda till att
felaktiga beslut fattas.

Direktåtgärder

Kommentar

Klar

År 2021 2021-11-29

Rutinbeskrivning
Rutinbeskrivning kommer att tas fram under 2021

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Rutinbeskrivning för hur medarbetare som utsätts för
försök till otillbörlig påverkan ska agera har upprättats.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Risk för att leverantörsfakturor inte betalas
i tid på grund av att beställaren inte uppger
korrekt referens/kostnadsställe vid
beställning vilket resulterar i mycket
merarbete för att hitta rätt kostnadsbärare
till fakturan.

Kontrollmoment
Stickprovskontroll på 100 faktura/ggr för att se vilka fakturor som
saknar märkning eller är märkta med fel referens/kostnadsställe,
exempelvis ett namn istället för en referens.
Avvikelse kontrollmoment
Stickprov har gjorts på 100 slumpvist utvalda fakturor för
Kommunledningskontoret för perioderna januari - juni och juli december 2020. Första perioden var avvikelsen 35% och andra
perioden 29%, totalt ger detta en avvikelse på 32% på helåret.
Avvikelserna består av att korrekt fakturareferens saknas på
fakturorna (= ansvarsnummer)

Ekonomi

Förbättringsåtgärd
Klar
Försenade leverantörsfakturor
Då kontrollerna visat på fortsatta avvikelser har
ekonomiavdelningen tagit fram en åtgärdsplan för att
komma tillrätta med andelen felmärkta fakturor.
Denna åtgärd finns med i 2021 års uppföljning som
en direktåtgärd och kommer följas upp under året.
År 2021 2021-06-09
Direktåtgärd klar.

Risk för brister vid nyanställning och avslut
av tjänst på grund av att vi inte har
samordnade rutiner för de här
processerna. Detta kan leda till att onödigt
mycket tid läggs på rutiner som ska följas
vid varje nyanställning och tjänsteavslut
och att vi inte upplevs som en arbetsgivare
i framkant.

Kontrollmoment
Passerkort. Lista från kansliet med aktiva passerkort jämförs mot
avslutade anställningar.
Avvikelse kontrollmoment
Det framkommer avvikelser då medarbetare som avslutat sin
anställning fortfarande har tillgång till stadshuset.

Personal

Klar
förbättringsåtgärd för passerkort
Genomgång och avstämning av de medarbetare som
har tillgång till stadshuset och aktuella anställningar.
Ta fram rutin för att säkra att tillgången till stadshuset
ska upphöra i samband med att anställningen upphör.
År 2021 2021-12-03
Risken har omvärderats och omformulerats till intern
kontrollplan 2022. Kommer följas upp.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Risk för att vi inte uppfattas som attraktiv
arbetsgivare på grund av att vi inte
återkommer till sökande i
rekryteringsprocessen, vilket kan leda till
att kommunen får dålig publicitet och
arbetssökande inte söker sig till oss.

Kontrollmoment
Svar till arbetssökande
Kontrolleras genom Offentliga jobb, att verksamheten svarar alla
arbetssökande
Avvikelse kontrollmoment
I rekryteringssystemet ligger endast tio aktiva annonser med sista
ansökningsdag 2020.11.30 eller äldre. Fem av dessa har sista
ansökningsdag under oktober eller tidigare. Även om en
rekryteringsprocess av olika anledningar kan dra ut på tiden
bedömer vi att dessa tjänster som dessa äldsta fem annonser avser
ändå troligen är tillsatta nu - utan att adekvat svar getts till alla
sökande och annonsen avslutats och arkiverats.
Under 2019 lades en påminnelsefunktion till, vilken påminner
ansvarig chef/rekryterare att svara kandidaterna och avsluta
annonsen. Detta verkar i stort fungerat bra, även om det fortfarande
finns ett fåtal avvikelser. Alla de fem äldsta är annonserade av
HOAB.

Risk för brister vid nyanställning och avslut
av tjänst på grund av att vi inte har
samordnade rutiner för de här
processerna. Detta kan leda till att onödigt
mycket tid läggs på rutiner som ska följas
vid varje nyanställning och tjänsteavslut
och att vi inte upplevs som en arbetsgivare
i framkant

Kontrollmoment
Avstämning i HR-systemet. HR-konsult tar ut lista på en förvaltning
som väljs slumpvis och stämmer av med aktuell förvaltning att
uppdragstagare och timanställda som slutat är avslutade korrekt i
systemet.
Avvikelse kontrollmoment
En slumpvis förvaltning valdes ut - Kultur och Fritidsförvaltningen
- och HR tog ut lista på uppdragstagare och timanställda/intermittent
anställda. 72 personer fanns på listan. 41 av dessa borde avslutats.
HR skickar uppdraget till HR Servicecenter att snarast avsluta de
uppdragstagare som finns på listan, övriga kommer Kultur och Fritid
att avsluta.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Förbättringsåtgärd
Klar
Förbättringsåtgärd Svar till arbetssökanden
HR-avdelningen kommer under januari 2021 påbörja
ett större genomlysningsarbete av
rekryteringssystemet för att se över behörigheter och
annonseringsrutiner. Nästa steg i detta arbete blir att
erbjuda utbildningar till användarna antingen i form av
digitala korta utbildningar eller i form av ledarcaféer.
År 2021 2021-03-02
Avstämning kommer göras regelbundet under året.

Klar
Förbättringsåtgärder avstämning i HR systemet
Ta upp uppföljningens resultat på HR möte i januari
med alla förvaltningar. Uppmana alla förvaltningar att
göra kontroll.
År 2021 2021-12-03
Chefsansvaret för att avsluta kommer tydliggöras på
nya arbetsnätet och HR kommer undersöka om det i
WinLas går att automatiskt avsluta intermittenta
anställningar och uppdrag efter ett år. Risken finns
med i ny formulering och riskvärde och kommer följas
upp under 2022.
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Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Tillgänglighet - telefoni

Kontrollmoment
Varje kvartal följs den kommunövergripande statistiken för telefoni
upp.
Avvikelse kontrollmoment
Telefonistatistik visar att 2020 så besvaras i snitt 56% av de samtal
som kopplas ut i organisationen, detta i jämförelse med ett snitt på
52% år 2019. Så sakta så ser vi en uppåtgående trend i antalet
besvarade samtal efter koppling. 2020 har även statistik tagits fram
för antal samtal som möts av upptagetton (dvs tjänsteperson trycker
upptaget efter koppling gjorts) och detta är ett snitt på 8% och dessa
samtal hanteras av servicecenter där information tas emot om
ärendet som sedan läggs till sökt handläggare. Samtal som inte
besvaras alls har ett snitt på 36%, men även här hanterar
servicecenter ärendet och tar emot information som sedan läggs till
handläggare ute i verksamheten.

Kommuni
kation

Kreditkort

Kontrollmoment
Genomgång vad som handlats på kreditkort
Avvikelse kontrollmoment
Kontroll utförd genom att kontrollera redovisningen av inköp
redovisade juni 2020. Totalt gäller detta 6 visakort på
kommunledningskontoret. Av 6 kort har 2 kort avvikelse.
Avvikelserna består av övriga inköp hos leverantörer som vi saknar
avtal med.

Upphandli
ng

Förbättringsåtgärd
Klar
Förbättringsåtgärd Tillgänglighet - telefoni
Fortsatta kommunikationsinsatser avseende TRIO
och outlook. Två till tre gånger per år leverera
telefonistatistik på avdelningsnivå till förvaltningar
med uppföljning på individnivå gällande besvarade
och obesvarade samtal som kopplats.
År 2021 2021-12-20
Denna risk har omvärderats och lyfts upp till ett
kommunövergripande kontrollmoment 2022 då risken
gäller för hela kommunen.
Klar
Se över hantering och rutiner för kreditkort
I samband med ny bankupphandling kommer översyn
göra av hanteringen samt uppdatera rutiner för dessa.
År 2021 2021-05-11
I samband med ny bankupphandling har nya regler
och riktlinjer tagits fram som gäller för
företagsupphandlat businesskort och förladdat kort.
Dessa har tagits fram för att tydliggöra
ansvarsfördelningen för hanteringen samt rutinerna
för styrning, kontroll och rapportering. Information
såsom avvikelsehantering och uppföljning har
uppdaterats vilket ska säkerställa regelbunden
kontroll av att riktlinjerna följs. Information om detta
har gjorts genom arbetsnätet och kommunens
ekonomer som för informationen vidare till berörda.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

7(27)

Page 193 of 304

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

Direktåtgärder
Klar
Granskning av inkommande
fakturor med fel referens
Ekonomiavdelningen kommer ta
fram en rutin till verksamheterna för
att uppmärksamma risken och
åtgärda fel.

Kommentar
2021-05-11
För att komma tillrätta med felmärkta fakturor och öka inflödet av elektroniska fakturor krävs att
alla involverade från beställare till den som attesterar fakturan har rätt information och tar ansvar
för att åtgärda eventuella fel. Ekonomiavdelningen har tagit fram åtgärder och informerat om
dessa ut i verksamheterna, dessa är bland annat:


Uppmanat alla förvaltningar se över sina inköpsrutiner och se till att de som hanterar
inköp ger leverantörerna rätt information.



Alla granskare och beslutsattestanter har uppmanats att under december månad 2020
ha extra fokus och kontrollera att fakturorna har rätt adress och ansvarsnummer. Åtgärda
felaktigheter som hittas.



Ekonomiavdelningens har tagit kontakt med de leverantörerna som har haft ett större
antal felmärkta fakturor för att se till att fakturorna får rätt fakturaadress- och märkning
framöver.



Ekonomiavdelningens tar kontakt med berörd beslutsattestant + granskare när felmärkt
faktura kommer in till scanning, så att förvaltningen kan åtgärda felet hos leverantör.



Ekonomiavdelningen fortsätter att arbeta aktivt för att effektivisera hanteringen av
inkommande leverantörsfakturor och att det digitala flödet ska fungera optimalt. I detta
ingår regelbunden uppföljning och genomgång av processens delar, samt fokus på att ta
fram digitala lösningar.
Denna process följs upp och utvärderas löpande av Ekonomiavdelningen.
Kreditkort
Risk för att vi handlar av leverantörer
som inte är upphandlade på grund av
att alltför många har tillgång till ett
kreditkort i kommunen vilket kan leda
både till onödig administration vid
redovisning av inköpen samt till
avtalsbrott.

Klar
2021-05-11
Omprövning av kreditkort
I samband med upphandling av
banktjänster kommer samtliga
bankkort att omprövas 2020/2021.
Nya rutiner kommer göras gällande.

I samband med ny bankupphandling har nya regler och riktlinjer tagits fram som gäller för
företagsupphandlat businesskort och förladdat kort. Dessa har tagits fram för att tydliggöra
ansvarsfördelningen för hanteringen samt rutinerna för styrning, kontroll och rapportering.
Information såsom avvikelsehantering och uppföljning har uppdaterats vilket ska säkerställa
regelbunden kontroll av att riktlinjerna följs. Information om detta har gjorts genom arbetsnätet och
kommunens ekonomer som för informationen vidare till berörda.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Avtalstrohet
Risk för att vi handlar hos leverantörer
som vi inte har avtal med,
på grund av att vi inte vet vilka
leverantörer vi har avtal med, eller har
ett fungerade system att kommunicera
ut denna information till
verksamheterna med. Vilket kan leda till
dyrare inköp, att vi inte håller avtal och
påföljder såsom skadestånd och dålig
publicitet för kommunen.

Informationsflöde
Risk att servicecenter inte får
information som krävs
för att kunna besvara samtal.
På grund av att informationen når
servicecenter för sent,
inte alls eller att servicecenter får söka
informationen i
efterhand.
Vilket kan leda till missnöjda
medborgare, besökare och
företagare samt negativ påverkan på
varumärket.

Klar
Avtalsdatabas
Uppdatering av avtalsdatabasen
med upphandlade leverantörer,
samt att informera och skapa
tillgång till databasen för alla
berörda i organisationen.

Klar
Informationsflöde servicecenter
KLK ledningsgrupp får i uppgift att
ta frågan vidare till koncernnivå för
att säkerställa att rutiner för att
informera servicecenter om aktuell
och relevant information finns på
alla förvaltningar.

2021-11-25
Upphandlingsenheten har bytt organisatorisk tillhörighet under 2021. Arbete med uppdatering av
avtalsdatabasen/Tendsign har påbörjats. Risken har omvärderats och hanteras som en
direktåtgärd 2022.

2021-09-30
Frågan har varit uppe på koncernledningsnivå och därefter har teamchefen för servicecenter haft
löpande kontakt med förvaltningarna och bolagen för att säkerställa att rätt info kommer till
servicecenter i rätt tid.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Urholkning av kärnuppdraget
Risk för att ansvar och arbetsuppgifter
fördelas ut på personer och avdelningar
som saknar resurser, mandat och
kompetens för den delegerade
uppgiften. På grund av att tydligt
ägarskap över processen saknas. Vilket
kan leda till ineffektivitet,
kvalitetsbrister, arbetsmiljöproblem
samt risk för att kärnuppdraget inte kan
utföras på ett ändamålsenligt sätt.

Ny postrutin
Risk att post ej kommer fram i tid eller
kommer bort. På grund av nya rutiner
för posthantering. Vilket kan leda till att
viktiga dokument inte kommer
fram och dålig publicitet.

Klar
Utvärdering av risk: Urholkning
av kärnuppdraget
Ge KLK ledningsgrupp att diskutera
och utvärdera risken.

2021-09-30
Risken har diskuteras i ledningsgruppen vid flera tillfällen och justeringar har gjorts så att
förvaltningens och avdelningarnas arbetssätt är effektfulla och smidiga.

Risk för att ansvar och
arbetsuppgifter fördelas ut på
personer och avdelningar som
saknar resurser, mandat och
kompetens för den delegerade
uppgiften. På grund av att tydligt
ägarskap över processen saknas.
Vilket kan leda till ineffektivitet,
kvalitetsbrister, arbetsmiljöproblem
samt risk för att kärnuppdraget inte
kan utföras på ett ändamålsenligt
sätt.

Klar
Posthantering
Utvärdering av förändrade
postrutiner kommer genomföras för
att säkerställa korrekt hantering.

2021-12-22
Från och med november 2021 har kommunledningskontoret återtagit allt ansvar för
posthanteringen. Utvärdering kommer att ske under våren 2022 för att säkerställa att förändringen
slår väl ut.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Kreditkort.

Kontrollmoment
Genomgång av vad som handlas på kreditkort.
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker under en viss period
på alla kreditkort på förvaltningen och stämmer av dessa mot de avtal
som finns för upphandlade leverantörer.
Avvikelse kontrollmoment
Några mindre inköp av mat främst i matvaruhandel och mycket
beroende på vår 24/7 verksamhet

Upphandling

Förbättringsåtgärd
Klar
Förbättringsåtgärd Kreditkortsinköp
Inköp skall göras av avtalsleverantör när det går (24/7 verksamhet).
Varje inköp och kvitto ska granskas
År 2021 2021-08-27
Nya riktlinjer har tagits fram kommunicerats ut. Nya rutiner och
inbyggda kontroller görs löpande centralt.

Uppföljning av
påpekanden
som gjorts vid
tillsyn.
Säkerhet

Inaktuella
krisledningspärmar.

Kontrollmoment
Räddningstjänsten ska följa upp vissa tillsynsobjekt 2 ggr/år.
Stickprovs kontroll av objekt som vidtagit åtgärder efter påpekande
vid tillsyn så det överensstämmer med tillsynsprotokollet
Avvikelse kontrollmoment
I detta Covid -19 år har det inte gjorts några uppföljningar på
verksamheter som haft påpekande vid tillsyner, av den anledning att
räddningstjänsten ej varit välkommen pga covid -19 och av samma
orsak har vi på räddningstjänsten ej velat exponera våra medarbetare
då vi är en liten sårbar verksamhet.
Kontrollmoment
2ggr/år stämma av krisledningspärmarna mot verkligheten
Avvikelse kontrollmoment
Avstämning är gjord, men verksamheter har ej återkommit med de
förändringar som skett.

Verksamhet

Klar
Förbättringsåtgärd uppföljning av påpekande vid tillsyn
Uppföljning kommer att återupptagas under 2021 när coronaläget
tillåter.
År 2021 2021-04-06
Fortfarande pandemi, mycket låg aktivitet med tillsyner.
Klar
Förbättringsåtgärd inaktuella krisledningspärmar.
Förbättringsåtgärden som görs är att KrisApp Cosafe som kommer att
vara digital och kommer att vara lättare att ändra för alla.
År 2021 2021-04-06
Nya krisledningsappen är under uppbyggnad etapp 1 skall vara klar
under april månad.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Mutor och oegentligheter.
Risk för mutor, oegentligheter och mutanklagelser på
grund av riskutsatta verksamheter och nyckelpersoner,
vilket kan leda till lagbrott.

Direktåtgärder

Kommentar
2021-05-24

Klar
Identifiering av riskutsatta verksamheter, roller och
funktioner.
Identifiering av riskutsatta verksamheter, roller och
funktioner. Nödvändiga åtgärder för ökad kännedom om
policys m.m. bör genomföras, förslagsvis med
genomgång på avdelningsmöten eller frukostmöten

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Genomgång av policys har genomförts på APT.
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Informationsbrist vid otjänligt dricksvatten
eller avbrott av dricksvattenleverans.
Risk att människor insjuknar om information inte
når ut till kommuninvånarna att det är otjänligt
dricksvatten. Viktigt att säkerställa att
information når ut till allmänheten.

Direktåtgärder

Kommentar

Klar

År 2021 2021-07-01

Informationsbrist vid avbrott
dricksvattenleverans.
Kontrollera att rutin finns och att den är känd i
organisationen.

År 2021 2021-11-29

Klar
I realtid kontrollera att rutinbeskrivningen
följs.
När läcka uppstår, kontrollera i realtid att rutinen
följs.

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

Muntlig rutinbeskrivning finns och är känd i organisationen. Avbrott av
dricksvattenleverans både akut och planerat meddelas via kommunens
hemsida och sociala medier. Via SMS-tjänsten meddelas avbrottet till de
som är berörda.

Muntlig rutinbeskrivning finns över arbetsuppgiften. Intern mejllista/SMS lista
finns upplagd över de som behöver denna information. Mejl/SMS listan
ajourhålles av arbetsledare på Markbyggnad. Externa kunder meddelas via
SMS-tjänst, kommunens hemsida under aktuell driftsstörning samt sociala
medier. Vid omfattande läcka eller annat större planerat omkopplingsarbete
meddelas även driftsstörningen via radio (P4).
Tre sporadiskt utvalda tillfällen med läckage eller planerat avbrott har
kontrollerats. Informationen om avbrottet har gått ut till via de tillgängliga
kanalerna (ej via radio eftersom omfattningen inte var så stor).

Klar
Felaktiga konteringar / bluffakturor
Kontroll av 15 st fakturor som attesterats av
vikarier under semestern.

År 2021 2021-11-30
I kontrollen har ingen avvikelse påträffats. På grund av pandemin (Corona)
valde många attestanter att under sin huvudsemester gå in och attestera
sina respektive fakturor. Underlaget för att kontrollera blev då missvisande.
Denna punkt omvärderas i riskanalysen till år 2022.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Upphandling

Risk för att vi handlar av leverantörer
som inte är upphandlade på grund av
att alltför många har tillgång till ett
kreditkort i kommunen vilket kan leda
både till onödig administration vid
redovisning av inköpen samt till
avtalsbrott.

Kontrollmoment
Genomgång av vad som handlas på kreditkort.
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker under en viss
period på alla kreditkort på förvaltningen och stämmer av dessa
mot de avtal som finns för upphandlade leverantörer.
Avvikelse kontrollmoment
2 av 5 fakturor har visat på avvikelse. Avvikelserna består av inköp
till representation men där underlag såsom deltagarförteckning
eller syfte saknas.

Förbättringsåtgärd
Klar
Kreditkort
Samtliga som innehar visakort har fått
förtydligade riktlinjer kring vad som får handlas
på kreditkorten av ekonomiavdelningen.

Klar

Övrigt

Dåligt anpassade verksamhetslokaler

Kontrollmoment
Uppföljning av fastighetsdialoger och de åtgärder som tas fram.
Följ upp att nödvändiga åtgärder vidtagits
Avvikelse kontrollmoment
Dålig återkoppling på felanmälan, skyddsrondsprotokoll. Bristande
dialog vid renovering och underhåll.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Förbättringsåtgärd för Uppföljning av
fastighetsdialoger och de åtgärder som tas
fram
För att förbättra återkoppling, underhåll och
felrapportering, föreslås att fastighetsdialoger
genomförs tre istället för en gång per år.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Uppföljning av förbättringsåtgärder
Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Stöldrisk

Kontrollmoment
Kontrollera att rutiner efterlevs och att korten redovisas
löpande.
Avvikelse kontrollmoment
Korten redovisas löpande, men fortfarande förekommer det
att man köper hos ej upphandlade leverantörer. Detta trots
flertalet påminnelser. Förbättring har skett hos alla utom tre
enheter som står för avvikelserna, dock har en enhet
endast en avvikelse medan övriga två har upprepade
avvikelser.

Ekonomi

Förbättringsåtgärd
Klar
Skärpta rutiner för hantering av kort
Arbetet fortlöper med att säkerställa de nya rutinerna för hantering av de kort
som finns i verksamheten och att avstämningarna sker löpande och korrekt.
Fortsätta arbeta för att minska antalet kort i verksamheten.
År 2021 2021-10-18
Tydlig rutin har kommit från centralt håll gällande hantering av kort. Den är
mer restriktiv med kort än tidigare och det framgår tydligt att missköts det
kommer kortet att dras in. Detta skapar tydlighet ute i organisationen.
Vid kontroll har det blivit betydligt bättre än tidigare att man efterlever rutiner
men fortfarande finns några som inte gör det. Dessa kommer jag ta upp med
berörd persons chef och vidta åtgärder utifrån det som framkommer där.

Personal

Risk att vi
anställer personal
som finns med i
belastningsregistr
et på grund av
brott som
diskvalificerar
anställning.

Kontrollmoment
Kontroll att personal inklusive timanställda har lämnat ett
utdrag ur
belastningsregistret samt att det inte finns någon
anmärkning på utdragen.
Avvikelse kontrollmoment
En slumpmässig kontroll av 30 nyanställda under 2020 har
genomförts i systemet WinLas. Av 30 medarbetare hade 20
en notering antingen som en bock i avtalet alt. som en
händelse På 10 av medarbetarna saknades information.

Klar
Utveckla och förtydliga rutin
Den nya rutinen ska förtydligas och skickas ut till samtliga chefer och
chefsstöd. För att enklare kunna kontrollera och följa upp ska från och med
2020-01-01 samtliga nyanställda få en händelse i WinLas kring
belastningsregister, även de där bocken är ifylld.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Förbättringsåtgärd

Risk att
upphandlingsrutin
er och regelverk
inte efterlevs.

Kontrollmoment
Säkerställa att upphandlingsrutiner och regelverk efterlevs.
Avvikelse kontrollmoment
Det finns inköp gjorda av leverantörer som kommunen inte
har avtal med, men det kan röra sig om inköp som inte
avtalade leverantörer har i sitt sortiment.

Klar
Fortsatt utbildning
Fortsatt arbete och förtydligande av regelverket inom utbildningsnämnden
kommer att fortgå, dock är det ett gemensamt arbete för kommunen. Fortsatt
utbildning under 2021 inom område upphandling, inköp och avtal kopplad till
kvalitetssäkring av avtalsuppföljning.
År 2021 2021-10-18
Fortlöpande utbildning samt återkoppling ut till verksamheten så fort något
fel upptäcks.

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

Kontrollmoment
Säkerställa att avrop av behörig beställare sker hos
upphandlad leverantör
Avvikelse kontrollmoment
Stickprov har tagits på fyra konton: livsmedel, böcker,
transport och lekmaterial. På konto transport fanns en
avvikelse pga. felkontering. Konto lekmaterial och böcker
gav inga avvikelser. Konto livsmedel gav flera avvikelser
eftersom inköp är gjorda hos leverantör som vi inte har
avtal med.

Klar
Skärpta rutiner
Undersöka möjlighet att meddela lokala livsmedelsbutiker att inga inköp från
utbildningsförvaltningen kan göras där, varken mot rekvisition eller
fakturering av konto. Meddela alla chefer att inga personliga utlägg i
livsmedelsbutik kommer att godkännas och att detta tas upp med varje
enskild medarbetare vid medarbetarsamtal.
År 2021 2021-10-18
Har stämt av med lokala livsmedelsbutiker men inte fått något gehör för att
de kan införa en sådan rutin hos sig, utan vi behöver säkerställa det i vår
verksamhet.
Alla chefer är informerade om vilka rutiner som gäller och att inga inköp får
göras hos leverantörer som inte är upphandlade, samt att inga personliga
utlägg godtas.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Riskkategorier

Risk

Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment

Förbättringsåtgärd

Risk att vi handlar
av leverantörer
som inte är
upphandlade pga.
att alltför många
har tillgång till ett
kreditkort i
kommunen, vilket
kan leda både till
onödig
administration vid
redovisning av
inköpen samt
avtalsbrott.

Kontrollmoment
Genomgång av vad som handlas på kreditkort.
Avvikelse kontrollmoment
År 2019 gjordes en genomgång av kort och ett antal
avslutades. De som inte avslutades krävde en motivering
till varför de ska vara kvar. Det har informerats flera gånger
ut i verksamheten vad som får handlas. Tyvärr kvarstår
fortfarande felaktiga inköp på några kort, trots rutiner och
påminnelser att följa dem.

Klar
Skärpta rutiner
För de användare som fortsätter att göra felaktiga inköp med sina kort
kommer korten att dras in.
År 2021 2021-11-29
Uppdaterad och tydligt rutin har tagits fram centralt, där det tydligt framgår
att rutinen ska följas annars kommer kort att dras in. Ger tydlighet utåt och
att det blir en konsekvens av felaktigt handlande.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Skyddad identitet ÅR 2021
Risk att barn/elev med skyddad
identitet får sin identitet röjd.

Kunskapsnivån hos obehöriga
lärare ÅR 2021
Risk för att obehöriga lärare sätter
betyg eller att lärare med behörighet
i annat ämne sätter betyg i ämne de
inte är behöriga i.
Uppföljning skolplikt IKE-elever
ÅR 2021
Risk att elever som går i skola i
annan kommun inte uppfyller
skolplikten ifall
skolkommun/fristående huvudman
inte rapporterar frånvaro

Direktåtgärder

Kommentar
År 2021 2021-10-11

Klar
Skyddad identitet
Säkerställa att rutinen är känd inom samtliga
verksamheter och att checklistan har följts vid de enheter
som har barn/elever med skyddad identitet.

Av 24 tillfrågade rektorer har 18 svarat. 15 svarar att de känner till riktlinjerna, 3
att de inte gör det. 9 st. har barn/elev med skyddad identitet och samtliga har
använt checklista och handlingsplan för dessa. Av enskilda svar framgick att
gymnasiet, Vikenskolan, Pålstorpsskolan och särskolan behövde bättre
kännedom om riktlinjerna. Jurist och handläggare vid utbildningsförvaltningen
har informerat om riktlinjerna vid rektorsmöte den 18/8 2021 samt uppdaterat
dem i Verksamhetshandboken.

Klar
Betygssättning
Upprätta rutin för rättssäker betygssättning och följa upp
att rutinen följs.

Klar

År 2021 2021-08-31
Rutin upprättad tillsammans med jurist, rektorer och skoladministratörer.
Förankrad i verksamheterna.

År 2021 2021-08-31

Uppföljning skolplikt IKE
Informera de huvudmän där vi har elever om hur de
rapporterar in frånvaro till Höganäs kommun.

Utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun har meddelat fristående enheter via
mail hur skolpliktsanmälan görs via e-tjänst samt delgivit rutinen för
skolpliktsanmälan.
Fristående enheter i Höganäs kommun fick även ovanstående information vid
ett digitalt informationsmöte den 20 maj 2021.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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SOCIALNÄMNDEN
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Behörigheter ÅR 2021
Risk finns för brister gällande behörigheter för personal till
verksamhetssystemet Procapita /Lifecare VOO på grund
av avsaknad av godkänd Systemförvaltarplan och därmed
ersättare för Systemförvaltare.

Dokumentation ÅR 2021
Risk finns för brister gällande dokumentation och sökning
av texter för personal till verksamhetssystemet Procapita
/Lifecare VOO på grund av avsaknad av godkänd
Systemförvaltarplan och därmed ersättare för
Systemförvaltare.

Förfrågningsunderlag ÅR 2021
Risk för att förfrågningsunderlag blir undermåliga på
grund av otydlighet vem som gör vad SOC/Inköp.
Undermåliga förfrågningsunderlag kan leda till att den
upphandlade varan eller tjänsten inte motsvarar de
förväntningar som finns på varan eller tjänsten.
Överprövning ÅR 2021
Risk att det blir överprövning av upphandlingen

Direktåtgärder

Kommentar
År 2021 2021-11-25

Klar

Systemförvaltarplanen är godkänd och klar. Ersättare för
systemförvaltare är finns dock inte i dagsläget. Enligt plan ska detta
vara klart hösten 2021.
Ersättare inte relevant. Systemförvaltarorganisation kommer att ses
över.

Behörigheter
Göra klart planen

År 2021 2021-11-25

Klar
Direktåtgärd: dokumentation
Göra klart planen.

Systemförvaltarplanen är godkänd och klar. Ersättare för
systemförvaltare är finns dock inte i dagsläget. Enligt plan ska detta
vara klart hösten 2021.
Ersättare ännu inte klart per 2021-08-31.
Ersättare inte relevant. Systemförvaltarorganisation kommer att ses
över.

Klar
År 2021 2021-08-24
Direktåtgärd: Förfrågningsunderlag
Förtydligande vem som gör vad

Upphandlingsenheten i kommunen tillhör nu ekonomienheten. Därvid
har ledarskapet förtydligats. Nya rutiner kommer att tas fram.
År 2021 2021-08-24

Klar
Direktåtgärd: överprövning
Förtydligande vem som gör vad

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Upphandlingsenheten i kommunen tillhör nu ekonomienheten. Därvid
har ledarskapet förtydligats. Nya rutiner kommer att tas fram.
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Dokumentation ÅR 2021
Brist i dokumentation HSL Procapita

Undernäring ÅR 2021
Risk att undernäring hos brukare inte uppmärksammas

Back up ÅR 2021
Saknas backup för vissa befattningar

År 2021 2021-11-24

Klar
Dokumentation HSL Procapita
Under året ska utbildning i
omvårdnadsprocessen ske för
sjuksköterskorna inom Höganäs Omsorg AB.
Genom ökad kunskap om den processen
förbättras dokumentationen. Utbildning hur
dokumentationssystemet fungerar ska också
genomföras. Ansvarig för genomförandet är
enhetschefen för sjuksköterskorna. För
socialförvaltningens del ska kontroll göras att
detta genomförts.

Vid kontakt med HOAB framkom att ett antal utbildningar kommer att
genomföras under hösten 2021 och 2022 i syfte att förbättra
dokumentation och även införande av ett nytt dokumentationssystem
för HOAB, såväl som Revalyckan och Sälgen. Vidare har
utbildningspaket för journalgranskningar köpts in från
systemleverantör för att ytterligare säkerställa och förbättra
dokumentationen.

År 2021 2021-11-24

Klar
Undernäring
Under våren 2020 kommer en gemensam
struktur för teamarbete att införas inom
Höganäs omsorg AB. I det teamarbetet ingår
att genomföra riskbedömningar för
undernäring vilket innebär att bedömningarna
kommer göras i större omfattning. För
socialförvaltningens del ska kontroll göras att
detta genomförts.

Vid kontakt med HOAB framkom att struktur är framtagen. Införandet
av en enhetlig struktur för teamarbete har påbörjats i november.

År 2021 2021-11-25

Klar
Identifiera avsaknad av back-up
Identifiera sårbara
befattningar/arbetsuppgifter, där back-up
saknas.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Det finns plan för back-up av systemförvaltare (hösten 2021). Det
behöver även göras en översyn med övriga chefer om det kan finnas
ytterligare kritiska funktioner där back-up behövs.
Ingen ersättare klar per 2021-08-31.
Ersättare inte relevant. Systemförvaltarorganisation kommer att ses
över.
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Utbetalning familjehem ÅR 2021
Risk i felaktig utbetalning till familjehem

År 2021 2021-08-26

Klar
Utbetalning till familjehem
Processöversyn för att identifiera, sätta in
relevanta åtgärder

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021

Processöversyn påbörjades i början av året. Enhetschef tillsammans
med handläggare, assistent och förvaltningsekonom. Nytt förslag på
process har presenterats för chefer och personal. Innebär
månadsvisa möten med enhetschef, handläggare, utbetalande
assistent samt ekonom. Här sker genomgång av månadens
utbetalningar för att säkerställa kvalitet och att inga felaktiga
utbetalningar sker. Under uppstarten kommer även avdelningschef att
delta.
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HÖGANÄS OMSORG AB
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Felberäkning av löner ÅR 2021
Personalsystem PS hanterar inte uträkning av lön för
stora delar av personalen inom HOAB. Fel lön har
betalats ut under flera år. Idag har vi en interim lösning
som är helt personbunden. HR är informerade.
Lönesystemet måste klara av att räkna på löner alla
dygnets timmar och mer än kalendermånad för att
tillgodose HOABs behov.

Uppkoppling saknas inom LSS ÅR 2021
Vissa enheter inom LSS saknar uppkoppling och kan
således inte läsa viktig information och kan inte
dokumentera i vårt journalsystem. Risk att brukare inte får
adekvat hjälp.

Brister gällande behörighet till verksamhetssystem
ÅR 2021
Risk finns för brister gällande behörigheter för personal till
verksamhetssystemet Procapita /Lifecare VOO på grund
av avsaknad av godkänd Systemförvaltarplan och därmed
ersättare för Systemförvaltare.

Direktåtgärder

Kommentar
År 2021 2021-04-29

Klar
Felberäkning av löner
Säkerställ att den aktuella rutinen
upptäcker felberäkningar.

Problemet består i att medarbetare som arbetar deltid och arbetar extra dvs
mertid ska erhålla övertid när denne går över 100% arbete i sin
schemaperiod. Systemet räknar kalendermånad. En arbetsgrupp kring detta
startades och vi undersökte Vismas möjlighet att kunna ändra systemet men
detta var inte möjligt. Det innebär att chefsstöd manuellt även
fortsättningsvis behöver stämma av mertid hos deltidsanställda och vid
behov lägga in en del av mertiden som övertid. Flera medarbetare låg på
tjänstgöringsgrad på nära 100% och flera av dessa kunde höjas till 100%
vilket gjorde att risken för fel försvann för många. För varje medarbetare som
framöver kommer att arbeta heltid kommer risken försvinna vilket gör att
risken minimeras i och med många förhoppningsvis kommer att ha en
tjänstgöringsgrad på 100%.
År 2021 2022-01-10

Klar
Uppkoppling saknas inom LSS
Pågående fråga som följs upp
kontinuerligt inom LSS, rapportera efter
hand enheterna får rätt uppkoppling.

Fler enheter har uppkoppling nu än vid tidigare uppföljning. Alla beställda
åtgärder är ännu ej genomförda. Åtgärderna påskyndas

År 2021 2021-10-08

Klar
Brister gällande behörighet till
verksamhetssystem
Systemförvaltarplan är godkänd och
klar. Ersättare för systemförvaltare
finns inte i dagsläget, enligt plan ska
det vara klart hösten 2021.

Systemförvaltarplan är sedan tidigare godkänd och klar. Arbete med
ersättare för systemförvaltare pågår.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Avsaknad av tydlig rutin ÅR 2021
Tydlig rutin för HOAB saknas för upphandling. Rutin och
plan för upphandling för HOAB behöver tas fram.
Upphandling som passar även HOAB behöver göras.

Brister gällande dokumentation ÅR 2021
Risk finns för brister gällande dokumentation och sökning
av texter för personal till verksamhetssystemet Procapita
/Lifecare VOO på grund av avsaknad av godkänd
Systemförvaltarplan och därmed ersättare för
Systemförvaltare.
Avtal inte anpassade för HOAB ÅR 2021
Upphandlingsavtalet med kommunen är inte alltid
anpassat för HOAB. Avtal bör anpassas utifrån det behov
som finns för att säkerställa att våra brukare och
verksamheter kan leva ett så tryggt och självständigt liv
som möjligt.
Bristfällig övergripande struktur ÅR 2021
Saknar aktuella avtal inom flera område. Saknar
uppföljning och kontroll av befintliga avtal.

Högt informationsflöde ÅR 2021
För högt informationsföde skapar oro och risk att vi missar
det viktigaste

Klar
Avsaknad av tydlig rutin kring
upphandlig
Diskussion mellan VD och kanslichef
har genomförts.

Klar
Brister gällande dokumentation
Systemförvaltarplan ska tas fram,
kontrollera att dokumentation hanteras
i planen.

Klar
Avtal inte anpassade för HOAB
Diskussion mellan VD i HOAB och
kanslichef har genomförts.

År 2021 2022-01-10

Klar
Uppföljning av avtal
Detta ska följas upp av kommande VDsekreterare.

Klar

Arbete pågår. VD-sekreterare går igenom avtal för HOAB samt ser till att
dessa finns tillgängliga i avtalsdatabasen. En upphandlingsambassadör är
utsedd för HOAB. Upphandlingsambassadören har tät kontakt med den
centrala upphandlingsenheten och medverkar vid upphandlingar. Den
centrala upphandlingsenheten håller på att ta fram rutiner för hur arbetet ska
se ut framåt, vilka arbetsuppgifter ska tillhöra den centrala enheten
respektive förvaltning/bolag. Upphandlingsambassadören ska också ta fram
förslag för hur man som inköpande enhet kan få en varning att man närmar
sig beloppsgränsen för upphandling.

År 2021 2021-10-08

Hantera högt informationsflöde

Förebyggande åtgärder är att arbeta systematiskt med informationsflödet.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Diskutera på ledningsgruppnivå hur
detta kan hanteras för att undvika att
viktig information missas.

Brist i dokumentation ÅR 2021
Brist i dokumentation. Brister i dokumentation kan leda till
risker i patientsäkerheten. Arbete pågår.

Risk att undernäring inte uppmärksammas ÅR 2021
Risk att undernäring inte uppmärksammas.
Riskbedömningar för undernäring behöver göras i större
omfattning inom hemtjänst och hemsjukvård för att
minimera risken för undernäring.

Risk för sekretessbrott ÅR 2021
Risk för sekretessbrott p g a att medarbetare får tillgång
till journaler som de ej är behöriga till när man byter
enhet. Enhetschef missar att avsluta medarbetaren på
sin enhet, samt loggkontrollen är svårarbetad. Rutin för
loggkontroll behöver förenklas i vissa delar.
Tjänstekortshantering ÅR 2021
Timvikarierna ska själva fotografera sig och lägga in
beställning, ibland kommer korten till KB, ibland till
enheterna. Oklart vem som bevakar och ansvarar för
korten när anställningen avslutas. Hanteringen kan av
säkerhetsskäl flyttas till en central enhet som ansvarar för
fotografering, beställning, tillverkning, bevakning och
återlämning.
Undermåliga arkiveringsrutiner ÅR 2021

Dialog och avstämning.

Klar
Brist i dokumentation
Arbete pågår inom HSL. Dokumentera
hur frågan hanteras.

År 2021 2021-04-26
Utbildningsinsatser planeras för all legitimerad personal under HT-21

Klar
Risk att undernäring inte
uppmärksammas
Följ upp hur arbetet går med risken för
undernäring.

Klar

År 2021 2021-04-26
Utbildningsinsatser planeras för all legitimerad personal under HT-21

År 2021 2022-01-10

Risk för sekretessbrott
Kontrollera den rutin som finns, vilka
kontrollmoment behöver förenklas eller
ändras?

Risken minskar vid övergång från Procapita till Lifecare. Under 2022
kommer det att ske en integration med personalsystemet som medför att om
en anställd byter enhet så stängs tidigare journalåtkomster. Projektledare för
införandet av Lifecare undersöker också en reviderad loggkontroll som
innebär att samtliga journaler blir loggkontrollerade varje månad.

Klar
Tjänstekortshantering
Rutinen har tidigare bedömts som
fungerande av KLK. Behöver rutinen
ses över igen eller fungerar det bra?

Klar

År 2021 2021-08-18
Eventuellt finns det möjligheter att i högre grad kvalitetssäkra
tjänstekortshantering. Undersökning och idébearbetning pågår.

År 2021 2021-08-18

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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Kunskap och arkiv saknas.Arkiveringsansvarig förmedlar
kunskap, skapar rutiner och möjliggör arkivering.

Avsaknad av behörighet för timvikarier ÅR 2021
Timvikarier kopplas inte in i LifeCare/Procapita, med
möjlighet att läsa och dokumentera.

Avsaknad av tydliga rutiner ÅR 2021
Saknas tydliga rutiner kring avvikelsehantering. Risk att
vi missar systemfel som kan leda till allvarliga händelser.
För att kunna lära och utveckla verksamheterna krävs att
vi har ett hanterbart avvikelsesystem där vi lätt kan se
område och situationer som är riskfyllda och som kräver
åtgärd.
Risk att medarbetare inte följer rutiner ÅR 2021
Risk att medarbetare inte följer rutiner p g a att dessa är
svåra att hitta på hemsida/arbetsnätet. Rutiner och
ritklinjer finns på många olika ställen och det är svårt att få
ett samlat grepp om dom. Kan ej publicera lokala rutiner
på hemsida.
Ersättningsmodell saknas för prognos av budget ÅR
2021
Ersättningsmodell saknas för prognos av budget. För att

Arkiveringsrutiner
Kommunens dokumenthanteringsplan
ska användas. Kontrollera om moment
behöver anpassas till HOAB.

Nuvarande arkiv är inlåst och endast tillgängligt för administration på KB. Vi
inväntar dokumenthanteringsplan för HOAB.

År 2021 2021-05-18

Klar
Avsaknad av behörighet
Timvikarier kopplas inte in i
Procapita/Lifecare. Ta fram en rutin för
hur detta arbete kan förbättras.

Risk att inte alla vikarier blir inkopplade av enheterna till
dokumentationsprogrammet efter att ha fått behörighet från KB. Egentligen
kan detta enbart påverkas ute i verksamheterna, där man ansvarar för att
koppla in vikarier till vårdtagares planer och dokumentation. Vet faktiskt inte
om det är något stort problem i dagsläget. En enkätundersökning bland
vikarierna kan eventuellt belysa det ytterligare. Eller att rutiner säkerställs ute
i verksamheterna.

Klar
Avsaknad av tydliga rutiner kring
avvikelsehantering
Kvalitetscontroller tillsätts i HOAB. Följ
upp hur arbetet med
avvikelsehantering görs.

Klar

År 2021 2021-04-28
Rutin för avvikelsehantering SoL och LSS upprättades och implementerades
i verksamheterna hösten 2020.

År 2021 2021-10-08

För många informationskanaler
Diskutera i respektive LG hur
informationsflödet kan förbättras. Ta
hjälp av kommunikatör.

Klar

Appen HOAPP är framtagen. Här kan medarbetarna samlat få information
kring rutiner, nyheter från arbetsnätet samt nå en telefonbok med alla interna
kontaktuppgifter.

År 2021 2021-05-04

Ersättningsmodeller
Nya ersättningsmodeller ska tas fram
för de olika affärsområdena inom

Ny ersättningsmodell finns för hemtjänsten.
Övriga ersättningsmodeller kommer att omprövas under sommaren/hösten.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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göra prognos på kort och lång sikt behövs en tydlig
ersättningsmodell.
Avsaknad av back up ÅR 2021
Det saknas tillräcklig back up för vissa befattningar och
arbetsuppgifter vid längre frånvaro. Man bör identifiera
sårbara befattningar/arbetsuppgifter, där back-up saknas.

Manuell lönehantering för vikarier ÅR 2021
Manuell lönehantering: risk för fel, tidskrävande, innebär
merkostnader för administration. Integration bör göras
mellan Vikariebanken och lönehanteringssystem

Höganäs Omsorg AB.

Klar

År 2021 2021-04-30

Avsaknad av back-up
I den strategiska plan som ska tas fram
ska back up för vissa befattningar
hanteras.

Inom Äldreomsorgen finns back-up för samtliga befattningar såsom
undersköterskor och chefsstöd. Enhetschefer har en "tvilling" och för
affärsområdeschef finns ställföreträdare. Även inom affärsområde LSS och
Hemsjukvård- och utveckling finns back-up för de olika befattningarna.

Klar
Manuell lönehantering
Nytt system är under upphandling. Följ
upp att ingen lön behöver hanteras
manuellt i det nya systemet.

År 2021 2021-08-18
I samband med upphandlat nytt schema/personalsystem Time care, som blir
integrerat med PS finns möjligheter att slippa delar av den manuella
lönehanteringen på KB. Blir färdigt tidigast till hösten 2021

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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HÖGANÄS ENERGI AB
Uppföljning av direktåtgärd
Risker
Kylutrustning går sönder ÅR 2021
Risken är om kylutrustning går sönder skadas
fiberutrustningen

Äldre kundfordringar ÅR 2021
Risk att äldre kundfordringar inte bevakas och drivs in

Nytt digitalt arbetsordersystem ÅR 2021
Risk att berörd personal inte har rätt kunskap hantering av
arbetsorder i det nya systemet

Ny fjärrvärmekund ÅR 2021
Riska att ny fjärrvärmekund inte blir registrerad och
fakturerad på rätt sätt

Direktåtgärder

Kommentar

Klar
Kylutrustning går sönder
Sätta in LoRa-givare med larm och uppdatera befintliga
rutiner med berörd personal.

Klar
Äldre kundfordringar
Säkerställa/uppdatera att fastställd rutin används för
indrivning av äldre fordringar och avskrivning av inaktuella
fordringar.

Klar
Nytt digitalt arbetsordersystem
Säkersälla att berörd personal har rätt kunskap och att
avstämning sker av registrerad arbetsorder.

Klar
Ny fjärrvärmekund
Säkerställa så att berörd personal har rätt kunskap samt
att avtal och faktureringsprocessen uppdateras.

Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2021
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Liridon Tetaj (planarkitekt)
Dino Krcic (exploateringsingenjör)

Sammanträdestid

kl 15:00-17:30

Paragrafer

§56

JUSTERING
Utsedd att justera

Fredrik Eljin (KD)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

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

………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)

Protokollet justerat den

2022-03-15

Tillkännagivandet av justeringen har den
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2022-03-16
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KS/2006/347

§ 56
DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M.FL. (STORA VÄGEN/STUBBARPS
BYAVÄG) I ARILD
Sammanfattning av ärendet
De ursprungliga fastighetsägarna inkom med en ansökan om planläggning till kommunen den 7 juli
2006. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009, § 44, att uppdra planavdelningen att pröva
lämpligheten att uppföra friliggande bostadsbebyggelse i området.
Beslut om samråd togs av planutskottet den 21 mars 2012, § 21.
Beslut om granskning togs av planutskottet den 22 maj 2013, § 27.
Planen återkallas av fastighetsägare. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla detaljplanen den 20
februari 2014, § 9. Detaljplanen aktualiseras på nytt genom kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2015.
Fastigheten såldes och de nya ägarna tog vid.
Beslut om en andra granskning togs av planutskottet den 26 november 2021, § 66.
Nästa steg i processen är antagande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 22 februari 2022, § 12,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 10 februari 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning inför antagande, den 10 februari 2022.
Planprocessen
Beslut om samråd togs av planutskottet den 21 mars 2012, § 21,
Beslut om granskning togs av planutskottet den 22 maj 2013, § 27,
Beslut om en andra granskning togs av planutskottet den 26 november 2021 § 66,
Samråd genomfördes mellan 2 – 24 maj 2012,
Granskning genomfördes 3 – 31 juli 2013,
Gransknings 2 genomfördes 8 – 28 november 2021.
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.
Louise Stjernquist (L) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Louise Stjernquists (L) yrkande om avslag mot planutskottets
förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla planutskottets
förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 10 februari 2022,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av Stubbarp 6:32 m.fl. i Arild, Höganäs kommun, upprättad den 10 februari
2022.
Reservation
Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkande om avslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-11
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
YYYY-MM-DD

Ansökan om planläggning/
Detaljplan för del av xx, xx inför programsamråd/
Godkännande av planprogram och riktlinjer för del av xx/
Detaljplan för del av xx, xx, inför samråd/
Detaljplan för del av xx, xx, inför granskning/
Antagande av detaljplan för del av xx, xx, Höganäs
kommun
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från YY den XX månad år ...
Kommunstyrelsen beslutade den XX månad år, § XX, att uppdra åt planavdelningen att genomföra
planprocess för del av XX, XX. Detaljplaneläggningen av det aktuella området syftar till att ..... /Syftet
med detaljplaneändringen är att.... /Syftet med framtagandet av en ny detaljplan är att...
Eventuell analys, rekommendation eller annan relevant information
Planprocessen har genomförts med enkelt/normalt/begränsat/standard/utökat planförfarande.
Planprocessen föreslås genomföras med standard/utökat planförfarande.
Planarbetet beräknas att bli påbörjad under …år… med beräknat antagande av kommunfullmäktige
under… kvartal år. (Vid planbesked)
Inför antagandet finns/finns inga kvarstående erinringar.
Beslutsunderlag
[Förvaltningen], [utredning/rapport/yttrande] den XX månad år.
Ytterligare underlag i ärendet
xxxx
Planprocessen
Planprogram, upprättat den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsen den XX månad år, § X.
Samrådsredogörelse planprogram, daterad den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott
den XX månad år, § X.
Samrådsförslag, upprättat den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den XX månad år,
§ X.
Miljökonsekvensbedömning, den XX månad år, § X.
Samråd genomfördes mellan den X månad och X månad år.
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den
XX månad år, § X.
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YYYY-MM-DD

Granskningsförslag, upprättat den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den XX
månad år, § X.
Granskning genomfördes mellan den X månad och X månad år.
Granskningsförslaget kompletterat/reviderat den XX månad år.
Utlåtande, upprättat den XX månad år, godkänt av kommunstyrelsen den XX månad år, § X.
Förslag till beslut
[Slutgiltig instans] beslutar
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess
för fastighet XX, XX med ett beräknat antagande under KVARTAL ÅR,
att godkänna förslag till detaljplan, XX, XX, upprättat den XX månad år, inför samråd,
att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den XX månad år,
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
att uppdra åt planavdelningen att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning då detaljplanens genomförande
medför betydande miljöpåverkan,
att delegera beslut om granskning till plan- och bygglovschef,
att godkänna förslag till detaljplan för XX, XX, upprättat den XX månad år, inför granskning,
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den XX månad år,
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,
att anta detaljplan för del av XX, XX, Höganäs kommun, upprättad den X månad år (med redaktionell
ändring den X månad år),
att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning.

Chef namn
Titel
Tommy Lindvall
Ekonom
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DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M FL

FÖRORD
OM DETALJPLAN
En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och
hur bebyggelsen ska se ut och ordnas.

En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning.
En planbeskrivning (detta dokument) ska underlätta förståelsen för planförslagets
innebörd och redovisa planens syften, föreliggande förutsättningar, hur planen ska
genomföras och de konsekvenser som följer med planens genomförande.
Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens
översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens
utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen
rättsverkan.

HANDLINGAR

PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV:

Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser
Planbeskrivning (denna handling)
Grundkarta
Fastighetsförteckning
BILDER:

H öganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i

planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden
redovisas detta i bildtexten.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat:
Liridon Tetaj, planarkitekt
Dino Krcic, mark- och exploateringsingenjör
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DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M FL

INLEDNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att uppföra friliggande bostäder inom del av fastigheten

Stubbarp 6:32 m.fl. samt nödvändiga tekniska anläggningar. Bebyggelsen ska utformas
med hänsyn till närmiljön för ett sammanhållet intryck.
Huvudidén med planförslaget är att etablera ett bostadsområde som i uttryck och
formspråk ansluter till befintlig bebyggelse i Arild.
Planförslaget reglerar
• byggrätter för enbostadshus
• mark för gata
• mark för natur inklusive dagvattenhantering
• placering, utformning och utförande av ny bebyggelse
• administrativa bestämmelser för, genomförandetid och huvudmannaskap.

BAKGRUND
Den 7 juli 2006 inkom ägaren till fastigheten Stubbarp 6:32 med en ansökan om planläggning med syfte att upprätta 14 tomter för enbostadshus, gemensam rast- och
lekplats samt en väg till villorna. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009, § 44,
att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för Stubbarp 6:32. Den 10
december 2010 upprättades planavtal mellan Höganäs kommun och fastighetsägarna.
Planuppdraget återkallades innan antagande våren 2014. Våren 2015 lämnade
fastighetsägarna in en formell ansökan om att aktualisera planuppdraget och
kommunstyrelsen beslutade att godkänna det den 2 juni 2015. De ursprungliga ägarna
sålde marken till Derome som nu står som ägare av fastigheten. Planen är nu föremål
för en andra granskning.

PLANPROCESSEN
Planen genomförs med normalt planförfarande, det vill säga med plansamråd och
formell granskning.

Detaljplaneprocessen genomförs med normalt planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.
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PLANDATA
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
Det aktuella planområdet, som omfattar cirka 2,6 hektar, är lokaliserat i Arilds södra
delar, omedelbart väster om Stora vägen.

Aktuellt planområde i Höganäs kommun.

Aktuellt planområde i Arild.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
Översiktsplan för H öganäs kommun , ÖP 2035, vann laga kraft den 6 december 2019.

En översiktsplan är vägledande för kommunens fysiska planering.

Översiktsplanen pekar ut aktuellt område
som mark för ny tätortsbebyggelse för
bostadsändamål.
Planområdet

Utdrag ur Höganäs kommuns översiktsplan.
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DETALJPLANER
Området är inte tidigare planlagt men följande detaljplaner reglerar intilliggande mark.
Intilliggande detaljplan 146/97 avser del av fastigheten Flundrarp 8:125, belägen

omedelbart norr och nordväst om aktuellt planområde. Detaljplanen vann laga kraft den
20 november 1997. Genomförandetiden gick ut den 20 november 2012.
Detaljplanen medger kvartersmark
för bl a bostäder, skola, tennis och
icke störande verkstad. Planen
reglerar infarten till området längs
plangränsen i söder mot aktuellt
planområde.

Illustrationsplan för detaljplan 146/97.

RIKSINTRESSEN

KULTURMILJÖVÄRDEN

Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 §
miljöbalken.

KULLABERG

Motivering till riksintresseområde Kullaberg

är ”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet
ur det forna Kulla fälad med bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika
bevarade fornlämningsmiljöer i ett
variationsrikt landskap med sockencentrum,
bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av
landets äldsta, mycket strategiskt belägen
fyrplats. Ur främst fiskelägena har successivt
samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent
1800-tal till tidigt 1900-tal. Krapperups slott av
medeltida ursprung och omgivande parker
samt den av godsförvaltningen präglade
bebyggelsen och odlingslandskapet.”

Planområdet i förhållande till riksintresse för
kultur-miljövården.

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen då området som är
föremål för exploatering i dagsläget är igenväxt av sly. Planen kommer snarare tillföra ett
värde då platsen öppnas upp och åskådliggör den natur och landskap som finns i
anslutning planområdet.
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NATURVÅRD

Planområdet ingår i område definierat som

riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 §
miljöbalken. Riksintresseområdet Kullaberg
utgörs av Kullahalvöns spets norr om en linje
som sträcker sig från Nyhamnsläge till Svanshall. Viktiga delar av riksintresset är naturreservaten som ingår. Området betecknas av en
stor variation av vegetationstyper med bland
annat bok-, ek- och tallskogar och betes- och
enefäladsmarker. Den naturliga topografin är
en viktig komponent i riksintresset och
landskapsbilden är mycket tilltalande. Vid
exploatering är ambitionen att inom riksintresset ge landskapsbilden en avgörande roll
och att bibehålla den naturliga topografin.

Planområdet i förhållande till riksintresse för
naturvård.

Områdets tidigare värden som en del i jordbrukslandskapet som gränsar till tätorten
försvann under 1990-talet i samband med omställningen till energiskogsodling. De få
värden som finns idag är betingade av igenväxning med björk och björnbär.
Ytan uppfattas inte längre som en del av jordbrukslandskapet, istället är uppfattningen
vanvård eftersom det gränsar till infartsväg och bebyggelse. Noll-alternativet är fortsatt
igenväxning då energiskogen inte är lönsam. Det är dessutom för kostsamt att återta
marken som åker. Den betade skogsdungen väst om planområdet är inte beroende av
hur planområdet används, detta då hagen betas med få djur.
Det var omställningen till energiskog som påverkade riksintresset negativt. En
omställning av igenväxande energiskog till bostadsbebyggelse påverkar därför inte
riksintressets samlade värden negativt och berör inte heller några värdekärnor.
Riksintresset tillgodoses genom att den betade hagen väster om har exkluderats från
planområdet. Riksintresset för naturvård bedöms således inte påverkas negativt av
detaljplanen.
FRILUFTSLIV

Planområdet ingår i område definierat som

riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för
fritidsaktiviteter som genomförs utomhus och
inkluderar såväl organiserad som oorganiserad
aktivitet. Till det organiserade friluftslivet hör de
utomhusaktiviteter som sker i förenings-form.
Ett särskilt begrepp är det rörliga friluftslivet.
Genom att inrätta naturvårdsområden där tillgängligheten till naturen givits särskilda resurser för att öka tillgängligheten till skog, mark
och vatten kan det rörliga friluftslivet främjas.
Detta utan de inskränkningar som naturreservat och nationalparker innebär.
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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 Planområdet i förhållande till riksintresse för kustzon
hänsyn till floran och faunan skyddas så
att erforderlig hänsyn ta till naturvårdsintressena.
Det aktuella planområdet har varit, och är än idag utpekat som utbyggnadsområden i
kommunens översiktsplan. Av bostadsproduktionen mellan 2016-2020 har drygt 10
procent av de nya bostäderna tillkommit i kommunens mindre orter, som Arild, Farhult
m.m. Även om större delen av bostadsproduktionen sker i Höganäs eller i någon av de
andra serviceorterna kommer behovet att finnas för bostadsutveckling i det mindre
orterna likaså till följd av befolkningstillväxten.
I Arild förväntas en befolkningsutveckling med 339 invånare år 2021 till 441 invånare
till år 2035, vilket i snitt är strax över 7 personer om året. Bakåt sett har Arild vuxit med
17 personer de senaste tre åren, vilket är nästan 6 personer om året. Om Arild ska hålla
en befolkningsutveckling enligt förväntning och faktiskt utfall av invånarantal så är den
föreslagna utbyggnaden enligt föreslagen detaljplan och gällande översiktsplan för
kommunen en del av Arilds tätortsutveckling. Kommunen bedömer således att kriteriet
för undantagsbestämmelsen i 4 kap. 1§ andra stycket MB uppfylls.

REGIONALA PLANERINGSUNDERLAG
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ

I enlighet med Länsstyrelsens kulturmiljöprogram omfattas planområdet av bevarandevärd miljö. Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt bindande.
KULLABERG-KRAPPERUP

Kullabergsområdet uppvisar ett strikt och variationsrikt kulturlandskap med be-

byggelsekontinuitet sedan förhistorisk tid. Av speciell betydelse för området är fornlämningarna, Arilds kapell, Krapperups slott med tillhörande landskap och byggnadsbestånd och fiskelägena med tillhörande strandängar. Lerhamn och Skäret bevarar karaktären av 1800-talets fiskelägen medan Nyhamnsläge visar ett samhälle främst präglat av
skeppsbyggeri och sjöfart. Den tidiga badortsbebyggelsen med hotell och sommarvillor
som karaktäriserar bland annat Mölle och delar av Arild är representativ för området.
Höganäs-Mölle järnväg med stationerna längs linjen har ett särskilt värde och är, liksom
den gamla bensinmacken i Möllehässle, starkt kopplat till områdets turism. Fjälastorps
småskola är en välbevarad skolbyggnad från 1879 och har därigenom ett kulturhistoriskt
värde. Det stora antalet utmarksrester som visar områdets långa historia som utmarken
Kulla fälad.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKÅNES KUSTZON

Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag för kust-

kommunerna i Skåne, rapporten Skånes kustområden – ett nationallandskap, 2001:35. Kustzonen norr om planområdet beskrivs enligt följande:
ARILD
”Fiskeläge och kuststräcka österut med klippstrand, fälader och ljunghedsrester. Stora
kulturhistoriska, biologiska, geologiska och rekreativa värden.”
Även framgår rekommendationer för det aktuella kustavsnittet att ”Komplettering av
bebyggelse bör främst lokaliseras på insidan av etablerad kustbebyggelse. Kustzonen har
så stora värden för naturvård-, kulturmiljövård och friluftsliv att en alternativ lokalisering
är att föredra om förutsättningarna finns. Planbestämmelser kan användas för att
motverka ett mer permanent boende i fritidshusområden. Ökad exploateringsgrad av
fritidshusområden kan påverka de landskapsekologiska värdena genom t.ex. utglesning
av trädbeståndet i strandskogar, brutna spridningskorridorer i strandnära områden etc.
Nya hus bör i äldre bebyggelsemiljöer anpassas till traditionell skala, färg och materialval”.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR IDAG
Området utgörs idag uteslutande av energiskogsodling. I den mer kuperade västra delen

intill planområdet dominerar en ädellövträd bevuxen höjd, vilken omgärdas av betesmark.
Planområdet utgörs av energi- och slyskog samt halvöppen gräsbevuxen mark med inslag
av björk. Längst i öster, närmast Stora vägen, är den gräsbevuxna marken helt öppen.

Öster om aktuellt område löper Stora vägen ner mot Arilds by. Öster om denna ligger ett
mindre område med enbostadshus.
I planområdets södra del löper Stubbarps byaväg som en förgrening av Stora vägen vidare
mot Stubbarps slott, beläget cirka 400 meter väster om Stubbarp 6:32.
Väster om aktuellt planområde slingrar sig Stubbarps byaväg västerut och Lilla vägen
söderut förbi Nilsgården och vidare mot Brunnby. Områdena väster om Stubbarp 6:32
domineras av betesmarker innan skogsdungar och de mer parklika slottsmiljöerna runt
Stubbarps slott tar vid.
Nordväst om aktuellt område ligger bostadsområdet Blossalyckan. Inom området
medges, i enlighet med gällande detaljplan, cirka 45 nya enbostadshus.
Blossalyckan

Stora vägen

Planområdet och dess omgivning.

LANDSKAPSBILD
TOPOGRAFI

Inom aktuellt planområde sluttar marken från sydväst (+49 m) åt nord-ost (+ 42 m).
Stubbarps byaväg ligger högre än omgivande mark. Inte minst norrut, mot Stubbarp 6:32,
är höjdskillnaden påtaglig.
10
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GEOLOGI

Jordlagren inom aktuellt planområde består till största delen av morän och svallat ytskikt

på morän. Morän är en osorterad jordart som utgörs av varierande mängder block, sten,
grus, sand, mo, mjäla och lera. I ett par punkter, företrädesvis i planområdets västra del,
skjuter urberget upp i dagen.

FRITID OCH REKREATION

Planområdet ligger naturskönt med såväl Skäldervikskusten som Kullabergs östra delar

inom promenadavstånd. Lekplats finns cirka 200 meter norrut. Här finns även två tennisbanor. Bassäng finns cirka 500 meter norrut och en knapp kilometer norr om
planområdet ligger Arilds småbåtshamn. Intill finns Arilds kallbad – Klötet och en bit
längre västerut Tussans badplats.

VEGETATION

Området utgörs idag uteslutande av natur. I den mer kuperade västra delen dominerar

en höglänt biotop bevuxen med ädellövträd såsom ask, vilken omgärdas av betesmark.
Höjden och betesmarken hyser mycket stora natur- och landskapsvärden och utgör del i
en bevarandevärd helhet. Rakt norrut ligger två motsvarande bergsknallar, med kringliggande betesmarker och området utgör en del av omgivningarnas backiga och småbrutna landskapsbild. Områdets östra del utgörs av energi- och slyskog samt halvöppen
gräsbevuxen mark med inslag av björk. Längst i öster, närmast Stora vägen, är den
gräsbevuxna marken helt öppen. Sammantaget bedöms naturvärdena vara mycket höga i
planområdets västra del och ringa i den östra delen.

Den höglänta biotopen med ädellövträd till vänster och energi- och slyskog till höger.
Bilden är tagen från Stubbarps byaväg.
FORNLÄMNINGAR

I närområdet finns ett flertal synliga gravhögar, fyndplatser och under mark dolda bo-

platslämningar. I yttrande daterat den 19 januari 2011 gör dock Länsstyrelsen, efter
besiktning på plats, bedömningen att erforderliga arbeten till följd av upprättad detaljplan
inte kommer att beröra under mark dolda fornlämningar. Några vidare arkeologiska insatser behöver därför inte genomföras. Den generella anmälningsplikten gäller dock,
varför arbetena ska avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas om under mark dolda fornlämningar påträffas vid schaktningsarbetena. Detta i enlighet med 2 kap. 10 § Kulturminneslagen.

BEBYGGELSE
Planområdet är ej bebyggt. Avseende befintlig bebyggelse på motsatt sida Stora vägen

varierar tomtstorlekarna från 600 m² upp till 1 600 m² och huvudbyggnaderna från 80 m²
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till 110 m². Den bebyggelse som längre norrut ligger utmed Stora vägens västra sida
utgörs av huvudbyggnader i storleksordningen 60 m² till 110 m². Två av bostadshusen är
q-märkta det vill säga att byggnaderna har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Dessa
tomtstorlekar ligger på drygt 1 000 m². Direkt väster om planområdet ligger den
karakteristiska Kuskagården vilken är ett av få boningshus i gråsten i trakten som också
är q-märkt.

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE
Omgivande allmän och kommersiell service utgörs av en f-9-skola och en mindre

livsmedelsbutik i Brunnby, en knapp kilometer söder om planområdet.

TRAFIK

BILTRAFIK

Till Arild finns två infarter – Stora vägen söderifrån och Nabbavägen österifrån. Av dessa

är Stora vägen den klart dominerande med en trafikintensitet på cirka 1 200 fordon per
årsmedeldygn. Man kan dock utgå ifrån att det finns stora variationer över året med en
topp under sommarmånaderna då turisttrafiken till och från byn är som mest intensiv.
Antalet tunga fordon uppgår till cirka 70.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Kattegattleden går mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr. En del av
Kattegattleden går längs med Stubbarps byaväg för att sedan övergå till Stora vägen.

Kattegattleden i grönstreckad linje i förhållande till
Planområdet inom den röda markeringen.
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Nuvarande sträckning av Kattegattleden kommer bli oförändrad, men kommunen
kommer att möjliggöra för en alternativ väg som är genare. Istället för att svänga ner
mot Stubbarps byaväg kan man istället fortsätta cykla på Lilla vägen genom skogen till
Blossavägen och vidare ut mot Stora vägen.

Pilarna visar möjlig gång- och cykelstråk i framtiden.
KOLLEKTIVTRAFIK

Arild betjänas av två busslinjer – linje 223 mot Höganäs via Nyhamnsläge och linje 224
mot Jonstorp. Vardagar avgår linje 223 mot Höganäs två gånger i timmen i rusningstid.
Vardagar övrig dagtid avgår en dubbeltur i timmen. Med linje 223 tar sträckan ArildHöganäs 20 minuter.
Linje 224 är anropsstyrd och avgår mot Jonstorp vardagar två gånger vid morgonens
rusningstid och ankommer från Jonstorp två gånger vid eftermiddagens rusningstid. Med
linje 224 tar sträckan Arild-Jonstorp 12 minuter.
Hållplats för båda linjerna finns vid Arildsvägen strax söder om aktuellt planområde.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP

Inom planområdet finns inga befintliga VA-ledningar. Anslutningsmöjligheter till
befintligt vattenledningsnät finns såväl väster som nordost om planområdet (se
Planförslag). För spillvatten föreslås anslutning nordost om området.
DAGVATTENHANTERING

Dagvatten från denna del av Arild avleds norrut till Skälderviken via ledningsnät och

bäck. Varken ledningsnätet eller bäcken kan belastas ytterligare, varför dagvattnet från
aktuellt planområde måste fördröjas.
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ÖVRIGA LEDNINGAR

Tre telekablar ligger inom planområdet. Dessa måste flyttas innan markarbeten utförs
inom planområdet.

HÄLSA, SÄKERHET
BULLER

I anslutning till planområdet är Stora vägen den betydande bullerkällan. Övriga vägar
anses inte utgöra något hinder för genomförande av föreliggande planförslag. Inte heller
bedöms den trafikalstring som detaljplanens genomförande förväntas medföra utgöra
något hinder för detaljplanens genomförande.
MARKFÖRORENINGAR

Av markinventering , genomförd av miljöavdelningen, framgår att aktuellt planområde
inte berörs av förorenad mark.
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR

Ett dagvatten magasin dimensionerat för ett 100- års regn beräknas uppta 1600 m2 i

anspråk. I denna beräkning är magasinet endast fyllt till 80% varför det finns goda
marginaler att lägga på en klimatfaktor på 1,3. Den totala ytan avsatt till dagvatten uppgår
till cirka 2000 kvm.

Dagvattenmagasinet är medvetet placerat i den nordöstra delen av planområdet då platsen
utgör en lågpunkt. Vid ett skyfall avleds vattnet mot dagvattenmagasinet. Risken för
översvämning vid ett skyfall bedöms således som liten.

Den gröna ytan visar dagvattenmagasinets placering
och pilarna vattnets naturliga avrinning.
RADON

H öganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning
för inom det specifika planområdet har inte genomförts.
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PLANFÖRSLAG
SAMMANFATTNING
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra friliggande bostadsbebyggelse
inom fastigheten Stubbarp 6:32 m.fl. samt att säkra mark till nödvändiga tekniska
anläggningar för dagvattnet.

Detaljplanens markanvändning omfattar kvartersmark för friliggande bostadsbebyggelse
samt allmän platsmark för natur och gata. Inom användningsområde för natur avsätts
ytor för dagvattenhantering i planområdets nordöstra del.
Planförslaget reglerar:
• byggrätter för enbostadshus
• mark för gata för lokaltrafik
• mark för natur inklusive dagvattenhantering
• placering, utformning och utförande av ny bebyggelse
• administrativa
bestämmelser
huvudmannaskap,
genomförandetid

ändrad

lovplikt

och

Förslaget har stöd i kommunens översiktsplan 2035.
KVARTERSMARK FÖR BOSTADSÄNDAMÅL

Fyra användningsområden för bostadsändamål föreslås, vilka sammantaget rymmer 13

tomter för enbostadshus. Tomtstorleken regleras i detaljplanen till minst 800 m²
(bestämmelsen d1 800), vilket anknyter till befintliga tomtstorlekar på motsatt sida Stora
vägen. Största exploatering per fastighet regleras till 25% av fastighetsarean, dock inte
högre än 200 m² per fastighet vilket bedöms vara lämpligt utifrån dagens bostadsstandard.
Endast en bostad får byggas per fastighet. Av den totala byggnadsarean får högst 50
kvadratmeter avsättas till komplementbyggnad (bestämmelsen e1 25%). Planen
säkerställer även att varken huvudbyggnader eller komplementbyggnader placeras i
fastighetsgräns (bestämmelserna p1 och p2).
Planen tar hänsyn till byggnadernas utformning och försöker i största mån att anpassas
till de traditionella byggnadsnormerna som råder i Arild. Typiskt för Arild är de relativt
branta sadeltaken. Genom att reglera takvinklarna mellan 38 – 45 grader säkerställs hustak
som anknyter till omgivningen. Högsta totalhöjd får uppgå till 8 meter. Tillsammans med
reglering av takvinklar säkerställs att taken inte kan
bli allt för flacka samtidigt som utformningen
öppnar upp för 1-plans alternativt 1,5-plans hus.
Takvinklarna
för
komplementbyggnaderna
regleras likaså, och får vara mellan 21 -38 grader
med en högsta tillåtna nockhöjd om 4 meter
(bestämmelserna f1 och f2).
Byggnader ska förses med fasader i
puts, trä eller tegel. Fasadkulören regleras ej i
Exempel på lämpliga fasadkulörer
detaljplanen men färgpaletten här intill kan med
(ur kvalitetsprogrammet för Arild södra Blossalyckan)
fördel användas som utgångspunkt. Riktlinjer
samt utformnings- och utförandebestämmelser
gäller såväl huvudbyggnader som komplementbyggnader.
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Utmed fastigheterna närmast Stora vägen ska ett bullerskydd om 1,5 meter i höjd placeras
längs med fastighetsgräns som vetter mot Stora vägen som skydd för bullerstörningar
(bestämmelsen m1). Det bebyggelsefria avståndet om 12 meter säkras genom prickmarken
mot Stora vägen. Tomterna som angränsar till Stubbarps byaväg kommer att ha förhöjda
maxvärden för buller. Där regleras placeringen och utförandet av uteplatser så att
riktvärdena erhålls (bestämmelse m2)

Föreslagen utformning av planområdet.
ALLMÄN PLATSMARK FÖR NATUR

I områdets nordöstra del kommer det finnas ett större sammanhängande naturområde
som kommer att inrymma ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Två mindre
naturremsor finns i östvästlig riktning. Dessa finns för att skapa en grön koppling mellan
naturen som finns på östra sidan av Stora vägen samt västra sidan av planområdet.
ALLMÄN PLATSMARK FÖR LOKALGATA

Gatorna inom planområdet planläggs som lokalgator. I syfte att efterlikna Stora vägen

som löper genom bygden har lokalgatan fått en slingrande utformning. Med en sådan
utformning kan förhoppningsvis genomfartstrafik minskas. Denna gatuutformning
bedöms även ha en hastighetsdämpande effekt. Bredden på de nya gatorna inom området
kommer bli 6,5 meter.

Stubbarps byaväg som är en befintlig gata kommer att breddas till sex meter mellan
korsningarna Stubbarps byaväg/Storavägen samt Stubbarps byaväg/ny lokalgata, för att
möjliggöra möte mellan exempelvis renhållningsfordon och personbilar. Genom dessa
ändringar bedöms vägen därutöver kunna hantera den förväntade trafikökningen.
TRAFIK

Med en utbyggnad på Stubbarp 6:32 m.fl. kommer korsningen Stubbarps byaväg/Stora
vägen att belastas ytterligare. Korsningen är i nuläget otydlig och riskerar att leda till
missförstånd bland trafikanterna. Korsningen har en liten korsningsvinkel, vilket
försämrar sikten och utgör en trafiksäkerhetsrisk. Sikten försämras ytterligare av trädet
som står i refugen. Trädet står i vägens säkerhetszon vilket också innebär en
trafiksäkerhetsfara. Korsningen måste därför utformas enligt föreslagen utformning för
att uppfylla trafiksäkerhetskraven.
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Föreslagen utformning av korsningen.

En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är att en
bilförare ska kunna ha fria siktlinjer om 110 meter åt
vardera hållen innan man kör ut på Stora vägen.
Korsningen är utformad för att kunna klara av
siktlinjerna trots bullervallen som kommer att
uppföras längs med de östra fastighetsgränserna.
Bilden åt höger visar den nya korsningen (lila färg) i
förhållanden till bullervallens placering (Blå färg)
I bilden ”sikttriangel mot norr” visas sikttriangeln
norrut i förhållande till bullervallen. Mätningen utgår
från att en bilförare ska kunna överblicka 110 meter
på Stora vägen från ett avstånd om 5 meter in på
Stubbarps Byaväg.
Bilden visar att bullervallen (blåa linjen) som har en
höjd om 1,5 meter inte kommer att skymma sikten
(röda triangeln). Mellan bullervallen och vägen
kommer det finnas vegetation. Det är viktigt att det
röjs med jämna mellanrum så växtligheten inte
skymmer sikten
Enligt analysen förekommer det inte siktproblem
söderut heller. Bilden ”sikttriangel mot söder” visar vart
trädets placering inom den lila färgade ytan. Det
trädet måste avverkas då den befinner sig i vägens
säkerhetszon.
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.

Träd som
måste
avverkas

Bullervall/plank

Sikttriangel

Sikttriangel mot norr.

Sikttriangel

Sikttriangel mot söder.

FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP

I enlighet med principlösning, daterad den 9 december 2010, finns

anslutningsmöjligheter till befintligt vattenledningsnät såväl väster som nordost om
planområdet. Båda ledningarna tillhör högtryckszonen i Arild, vilket är en förutsättning
för att fastigheterna inom planområdet ska få tillräckligt vattentryck.

Spillvattenledningarna inom planområdet anläggs med självfall och föreslås anslutas till
befintligt spillvattennät i nordost om området.
DAGVATTENHANTERING

Anslutningspunkt till befintligt dagvattennät nordost om området. Detta ledningsnät
kan inte belastas ytterligare. Detta dels på grund av att bäcken som leder ut dagvattnet till
Sikttriangel
Skälderviken
är begränsande och dels på grund av att ledningsnätet nedströms inte är
dimensionerat för ytterligare påkoppling. Dagvattnet från aktuellt planområde måste
därför fördröjas inom området.
RIKTLINJER FÖR DAGVATTENMAGASINETS UTFORMNING

Området för dagvattenmagasin avsätts i planområdets nordöstra del. Ytan som
behöver tas i anspråk för detta beror på vilken magasinslösning som väljs. Öppet
magasin, med eller utan permanent vattenspegel, förordas. För detta krävs flacka
släntlutningar om max 1:6 och en yta om cirka 1 600 m². I detaljplanen finns drygt 2
000 m² avsatt som område för dagvatten, vilket möjliggör ett begränsat men nödvändigt
avstånd till intilliggande kvartersmark.
Då området för dagvatten ligger exponerat utmed Stora vägen ska ett tilltalande uttryck
av platsen och magasinet eftersträvas. Höga staket eller stängsel runt magasinet ska
undvikas.
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 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 exploateringsavtal har i samband med detaljplanen upprättats. Avtalet reglerar

kostnader för utbyggnad av vägar, och övriga underjordisk infrastruktur, utbyggnad av
dagvattenmagasinet samt fastighetsregleringar. Avtalet reglerar även Höganäs kommuns
inlösen av all allmän platsmark.

ANSVARSFÖRDELNING

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom aktuellt planområde.

Exploatören ansvarar för iordningsställande av den allmänna platsmarken inom
planområdet.
Exploatören bekostar anläggande av allmän platsmark enligt exploateringsavtalet.
Kommunen ansvarar för iordningställande av VA- och dagvattenanläggningar,
exploatören står för samtliga kostnader.
Exploatören ska kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för
strategisk placering av brandposter. Även ska huvudman för el-, fjärrvärme-, bredbandsoch teledistributionen kontaktas innan markarbeten utförs inom kvartersmark för
markering av förekommande kablar.
TRAFIK

Det åligger exploatören att bekosta för åtgärder på Stubbarps byaväg i anslutning till Stora
vägen.
ANSVARSFÖRDELNING – EL, FJÄRRVÄRME, BREDBAND

H öganäs Energi AB är huvudman för el- och fjärrvärmedistributionen. Aktuellt
planområde ligger inom dess områdeskoncession. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar
för investeringar i nätet, utbyggnad och underhåll. Höganäs Energi AB tillhandahåller
även digital infrastruktur i form av fiberkabel.
ANSVARSFÖRDELNING – TELE

Telia Sonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området. Innan markarbeten
utförs inom planområdet bör i förekommande fall markering av befintliga kablar beställas
från huvudman. Vid behov åligger det exploatören att bekosta flytt av dessa kablar innan
markarbeten utförs inom planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSÄGARE

Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning

som tillhör detaljplanen.

BESTÄMMELSER OM UTNYTTJANDEGRAD

I detaljplanen gäller följande fastighetsrättsliga bestämmelser om utnyttjandegrad:
•
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Endast en bostad per fastighet

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER

Ingen fastighetsplan berörs av förslaget.

I detaljplanen gäller fastighetsindelning i enlighet med de fastighetsindelningsgränser som
redovisas i plankartan.
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

Exploatören är ansvarig Stubbarp 6:32 kommer att styckas för att möjliggöra de
åtgärder som detaljplanen föreskriver, det vill säga, bostäder, gator och natur. Den västra
delen av Stubbarp 6:32 som inte längre är aktuellt att omfattas av detaljplanen kommer
att genom fastighetsreglering överföras till Flundrarp 8:125.
En yta om cirka 800 m², tillhörande fastigheten Flundrarp 8:125 som Höganäs kommun
äger, har tagits i anspråk och kommer bland annat vara del av kvartersmarken för
bostadsändamål, samt allmän platsmark lokalgata och natur. Den del av allmänna
platsmarken markerad som ”lokalgata” och ”natur” kommer att regleras till Flundrarp
8:125 som är en kommunal gatufastighet.
Stubbarps Byaväg som i detaljplanen är planlagt som lokalgata kommer att övertas av
kommunen. Höganäs kommun har påbörjat ett arbete med övertagande av
huvudmannaskapet för skötsel av vägar från vägföreningar i olika delar av kommunen.
Arild är en av orterna där kommunen övertagit huvudmannaskapet.
Omprövning av Flundrarp ga:7 ska ske, vilken förvaltas av Arilds vägförening. Marken
kommer vara i Höganäs kommuns ägande efter att den har fastighetsreglerats till
Flundrarp 8:125.
Fastighet
Flundrarp 8:125

Del av
Flundrarp 8:187
Stubbarp 6:32

Erhåller mark från Avstår mark
Stubbarp 6:32 och Till
framtida
Stubbar S:7
bostadsfastigheter
(dagens
Stubbarp
6:32)
Ingen
Ingen
Ingen

Del av Stubbarp Ingen
S:7
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Markanvändning
Allmän plats och
kvartersmark
Allmän plats

Till Flundrarp 8:125 Kvartersmark
och nya fastigheter
allmän plats
Regleras över till Allmän plats
Flundrarp 8:125

och
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Del av Flundrarp 8:187

Del av Flundrarp 8:125

Del av Stubbarp 6:32

Del av Stubbarp S:7

Kartan visar rådande fastighetsindelning inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR

KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE OCH GENOMFÖRANDE AV DETALJPLAN

Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.
Övriga ekonomiska
exploateringsavtal.

frågor

rörande

detaljplanens

genomförande

regleras

INLÖSEN, ERSÄTTNING

i

Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt
till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Inom planområdet är kommunen huvudman för allmän platsmark.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Exploateringsavtal reglerar kostnader i samband med erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder.

21

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

Page 241 of 304

ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M FL

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.
BEHOVSBEDÖMNING

Bestämmelserna i Plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas
och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att
genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900).
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.
MILJÖKVALITETSNORMER
LUFT UTOMHUS

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid,
bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt miljöavdelningens uppgifter
överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Höganäs kommun. Luftföroreningarna
ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet.
VATTEN

Skälderviken är recipienten för dagvattnet i Arild. Skälderviken utgör den sydligaste delen
av Kattegatt och omges av Kullen i sydväst och Bjärekusten i nordost. Skälderviken är
mycket långgrund med ett djup på cirka 24 m i den yttre delen. Recipientens ekologiska
status bedöms i dagsläget som god och kommer inte att påverkas negativt av detaljplanen.
Dagvattenmagasinet som kommer att anläggas inom planomrpdet är ett öppet magasin
med genomströmning varför viss rening och sedimentering beräknas ske i magasinet.
Recipienten uppnår inte god kemisk status. Förhöjda värden av PBDE, kvicksilver och
TBT – halter är orsaken till den icke goda kemiska statusen. Gränsvärdena för PBDE och
kvicksilverföroreningar överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster, sjöar,
vattendrag och kustvatten. Utsläpp av PBDE och kvicksilver har under lång tid skett i
både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig
atmosfärisk deposition av dessa ämnen.
Tre mätningar i sediment i Vejbystrands småbåtshamn visar på att halterna överskrider
gränsvärdet av TBT halter. TBT fanns i stor utsträckning båtbottenfärger tidigare vilket
gör den vanligt förekommande i sediment vid hamnar.
BULLER

Den primära bullerkällan i anslutning till planområdet är Stora vägen och den sekundära
är Stubbarps byaväg. Utredningar och beräkningar har gjort för att beräkna bullervärdena
från dessa två källor.

22

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

Page 242 of 304

ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M FL

Följande gällande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens infrastrukturproposition
1996/97:53, ligger till grund för planeringen.
Bostäder, vård- och undervisningslokaler
ekvivalentnivå

ute
inne
ute
inne

maxnivå

frifältsvärde
frifältsvärde

55 dBA
30 dBA
70 dBA ( vid uteplats)
45 dBA ( nattetid )

Trafikverket har genomfört en trafikmätning på Stora vägen år 2016. Trafikmängden
uppgick till 1 120 fordon/dygn varav 9% var tung trafik under det mätåret. För
Stubbarps byaväg saknas mätningar. Trafiken har bedömts uppgå till cirka 50
fordon/dygn varav 5% tung trafik.
Som underlag till bullerberäkningen har en trafikprognos tagits fram av WSP den 10
februari 2021. Trafikprognosen grundar sig på Trafikverkets uppräkningstal för Skåne.
Utöver uppräkningen har trafiken även lagts till för de exploateringar som planeras i
området. I utsnittet nedan från WSPs rapport redovisas en årlig genomsnittlig
trafikökning.

Tabell. Årlig trafikökning baserad på Trafikverkets uppräkning för Skåne

Baserat på uppräkningen förväntas trafiken år 2041 på Stora vägen uppgå till 1 580
fordon/dygn varav 10% tung trafik och till 120 fordon/dygn varav 5% tung trafik på
Stubbarps byaväg.
Vid beräkningarna har programmet Trivecot
Buller Väg 2 version 1.3.0 använts.
Bullerberäkningen har gjorts för att beräkna på
hur stort avstånd från befintlig väg ny
bebyggelse kan placeras ur bullersynpunkt med
trafiken år 2041. Längs med stora vägen
uppnås 55 dBA ekvivalentnivå 15 meter från
vägmitt, förutom längst i söder där 55 dBA
erhålls 20 meter från vägmitt (se röda linjen i
bild B1)
För att uppnå riktvärdet 70 dBA maximalnivå
vid uteplats i anslutning till bostad krävs ett
avstånd om 30 meter från Stora vägens mitt (se blå linje i bild B1). Det innebär att
uteplatser måste kunna anordnas på husens västra sida. Genom att vidta
bullerskyddsåtgärder i form av ett 1,5 meter högt plank/vall cirka 8 meter från vägmitt
på Stora vägen beräknas riktlinjerna för både ekvivalent nivå och uteplatser klaras 15
meter från vägmitt.
BILD: B1

Detta säkerställs i planen genom att pricka marken mot Stora vägen så att inga
byggnader kan placeras närmare än 15 meter från Stora vägens mitt. Inom det prickade
området ska bullerskyddet uppföras i fastighetsgräns mot Stora vägen,(bestämmelsen
m1) och inga uteplatser får anordnas inom prickmarken heller (bestämmelse n1).
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Bullervärden 15 meter från vägmitt på Stora vägen med
ett 1,5 högt plank/val 8 meter från vägmitt

Från Stubbarps byaväg erhålls riktvärdena om 55 dBA ekvivalent vid fasad. Max
värdena erhålls väldigt långt in i de två södra tomterna vilket medfört att uteplatserna
ska placeras och anordnas så att 70 dBA erhålls (bestämmelse m2).

SOCIALA KONSEKVENSER
BOSTADSPOLITISKA MÅL

Detaljplanens genomförande möjliggör bostäder i ett område med natursköna
omgivningar och relativt goda kommunikationer, samtidigt som befintliga naturvärden
säkras. Detta ligger i linje med Höganäs kommuns strävan att vara en attraktiv
boendekommun.
BLANDNING OCH FLEXIBILITET

Detaljplanen reglerar till viss del bebyggelsens placering, utformning och utseende.

Planbestämmelserna är dock så pass fria att det finns möjlighet att utveckla ett
variationsrikt bostadsområde avseende volymer, kulörer och materialval.

KOPPLINGAR TILL OMGIVNING

Kopplingar till planområdets natursköna och attraktiva omgivningar säkras dels genom
lokalgata och dels genom det stråk av naturmark genom planområdet i öst-västlig
riktning. Avseende utformningen av planområdet åstadkoms kopplingar till såväl
befintliga Arild som till Blossalyckan.
SÄKERHET OCH TRYGGHET

Utformningen av lokalgata bidrar till en trygg och säker trafikmiljö, dels genom

hörnavskärningar och dels genom dess krökta och därigenom hastighetsdämpande
dragning.
TILLGÄNGLIGHET

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § BVF (byggnader) samt
2 kap 6 § PBL (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med
byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. I
kommunens handikappsplan, antagen den 16 maj 2002, anges de mål och åtgärder som
gäller för att tillgodose kommunens tillgänglighetskrav som ska tillämpas inom
planområdet. Vid bygglovsansökan prövas byggnadens tillgänglighet.

EKONOMISKA OCH FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

Kommunen får en inkomst av försäljning av del av fastigheten Flundrarp 8:125.
Fastigheten kommer även att utöka i och med den allmänna platsen regleras över hit.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN STUBBARP 6:32

Fastigheten utökas med del av Flundrarp 8:125 och styckas därefter för bostadsändamål

och allmän platsmark. Fastighetsägaren får en utgift i samband med lantmäteriförrättning.
Fastighetsägaren får en utgift för utbyggnad av VA-ledningar, dagvattenmagasin och
lokalgata.
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ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M FL

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN STUBBARP S:7

Fastighetens areal minskas då del av den genom fastighetsreglering överförs till
Stubbarps 8:8125regleras över till kommunens gatufastighet Flundrarp 8:125.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FLUNDRARP 8:125

Fastigheten utökas med den allmänna platsmarken inom planområdet , samtidigt som
fastigheten avstår en bit mark till förmån för kvartersmark. Exploatören bekostar
lantmäteriförrättning.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Allmän platsmark ska regleras till Flundrarp 8:125.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-02-10,

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M.FL.

BAKGRUND OCH SYFTE
BAKGRUND
Den 7 juli 2006 inkom dåvarande ägaren till fastigheten Stubbarp 6:32 med en ansökan

om plan-läggning med syfte att upprätta 14 tomter för enbostadshus, gemensam rast- och
lekplats samt villaväg. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009, § 44, att uppdra åt
plan-avdelningen att genomföra planprocess för Stubbarp 6:32. Den 10 december 2010
upprättades planavtal mellan Höganäs kommun och dåvarande ägare av fastigheten.
Planuppdraget återkallades innan antagande våren 2014. Våren 2015 lämnade
fastighetsägarna in en formell ansökan om att aktualisera planuppdraget och
kommunstyrelsen beslutade att godkänna det den 2 juni. Den 13 juli 2015 upprättades ett
nytt planavtal mellan Höganäs kommun och fastighetsägarna. Detaljplanen ska ställas ut
på en andra granskning.
Synpunkterna från samrådet samt den första granskningen redovisas i detta utlåtande.

DETALJPLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra friliggande bostadsbebyggelse

inom fastigheten Stubbarp 6:32 m.fl. samt att säkra befintliga naturvärden och mark för
fördröjningsmagasin för dagvatten.
Huvudidén med planförslaget är att etablera ett bostadsområde som i uttryck och
formspråk ansluter till befintliga Arild och det område nordväst om planområdet som
avses exploateras inom kort. Riktlinjer har till stora delar utgjorts av Kvalitetsprogram för
gestaltning av Arild södra: Blossalyckan.
Planförslaget reglerar…
• …byggrätter för enbostadshus
• …mark för gata för lokaltrafik
• …mark för natur inklusive dagvattenhantering
• …placering, utformning och utförande av ny bebyggelse

PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESS

Detaljplanen för Stubbarp 6:32 med flera handläggs enligt normalt planförfarande med
plan-samråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom att planuppdraget har
stöd i gällande översiktsplan. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-02-10,

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 6:32 M.FL.

PLANSAMRÅD

Plansamråd genomfördes 2-24 maj 2012. Underrättelse om samråd har skett genom
utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens dagstidning
Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens
anslagstavla den 25 april 2012.
Samrådsmöte hölls den 3 maj 2012 i Brunnby församlingshem. Sammanlagt deltog 15
privatpersoner och två tjänstemän (Mila Sladic, planchef samt Erik Bredmar, planarkitekt
och ansvarig handläggare) från kommunen.

INKOMNA SYNPUNKTER VID SAMRÅDSMÖTET

Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och
synpunkter som lyftes fram under samrådsmötet listas nedan. Svaren som återges är de
svar som gavs under samrådsmötet.
Vilken vägförening kommer det nya området att tillhöra – Arilds eller Stubbarps?
Svar: Planområdet föreslås tillfalla Arilds vägförening. (På denna punkt har

planförslaget reviderats inför granskningsskedet och Stubbarps vägsamfällighet
föreslås även fortsättningsvis ansvara för Stubbarps byaväg.)

Vem ska bekosta breddningen av Stubbarps Byaväg?
Svar: Exploatören bekostar och ansvarar för iordningsställande av all allmän
platsmark innan respektive huvudman tar över driften och underhållet.

Vem ska bekosta driften och underhållet av allmän platsmark?
Svar: Det gör huvudmannen. I det fall det rör sig om en lokal vägförening utgår ett

kommunalt bidrag för ändamålet.

Hur stort blir fördröjningsmagasinet och hur kommer det att utformas?
Svar: Storleksmässigt handlar det om ca 1 600 m² eller 860 m³. Utformningen är inte
reglerad i planbestämmelse men i planbeskrivningen står att magasinet, på grund av
sitt exponerade läge utmed Stora vägen ska utformas på ett tilltalande sätt. Höga
staket eller stängsel runt magasinet ska undvikas. Fördröjningsmagasinet kan, rätt
utformat, bli en tillgång för området.

Hur stora blir tomterna?
Svar: I planförslaget regleras minsta tillåtna fastighetsarea till 1 000 m². (På denna

punkt har planförslaget reviderats inför granskningsskedet och minsta tillåtna
fastighetsarea regleras till 850 m².)
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Varför struntade man i dagvattenfrågan i detaljplanen för Stubbarp 7:14 med flera?
Svar: Dagvattenfrågan har på senare år blivit en allt viktigare del av

samhällsplaneringen. När arbetet med detaljplanen för Stubbarp 7:14 m fl
påbörjades var dagvattenfrågan inte prioriterad och något område för
dagvattenhantering lades därför inte heller ut i plankartan. När detaljplanen senare
skulle genomföras, efter bland annat en överklagandeprocess, hade medvetenheten
kring dagvattenfrågan ökat. Det man i det läget kunde göra var att nyttja allmän
platsmark för natur som mark för dagvattenhantering, vilket också gjordes.
Hur har avgränsningen av NATUR-området gjorts? Betesmarken är väldigt fin.
Svar: Betesmarken som omgärdar NATUR-området hyser vissa naturvärden. Dessa
värden är ett allmänt intresse som ska ställas mot andra allmänna och enskilda
intressen. Bland dessa kan nämnas det generella inflyttningstrycket till kommunen
och en efterfrågan på enklare service i Arild, vilket kräver ett visst
befolkningsunderlag. (På denna punkt har planförslaget reviderats inför
granskningsskedet. Betesmarken bedöms hysa sådana värden att exploatering inte är
lämplig. Antalet fastigheter är dock oförändrat.)

När kommer detaljplanen att genomföras?
Svar: Det är en fråga för exploatören som i sin tur är beroende av
bostadsmarknaden.

Kommer breddningen av Stubbarps byaväg att ske norrut eller söderut?
Svar: Vägen kommer att breddas norrut, eftersom vägen i söder angränsar till
fastighet utanför planområdet. Det bedöms inte önskvärt att utvidga planområdet till
att omfatta ytterligare en fastighet.

Regleras bebyggelsens utformning på något sätt?
Svar: Placerings-, utformnings- och utförandebestämmelser finns. Dessa reglerar
bland annat takets utformning som sadeltak, fasadmaterialen i trä, puts eller tegel
samt byggnadskropparnas volymer. Däremot regleras inte färgsättningen.

Varför regleras inte färgsättningen?
Svar: En detaljplan ska inte vara mer styrande än nödvändigt. I planbeskrivningen
ingår färgpaletten från kvalitetsprogrammet för Blossalyckan. Planbeskrivningen
finns till som ett stöd till plankartan, vilket är viktigt inte minst i bygglovsskedet. Det
kan dock finnas en mängd lämpliga kulörer som inte ingår i denna färgpalett, varför
det inte heller anses lämpligt att reglera färgsättningen med planbestämmelser.
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET

Under samrådstiden inkom åtta skrivelser. Efter samrådstiden inkom ytterligare två
skrivelser. 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 i de inkomna synpunkterna.
TELIASONERA SKANOVA ACCESS (2012-05-02) har tre kablar inom planområdet

vilka är omnämnda i planbeskrivningen. Skanova vill med anledning av detta föra in
följande skrivelse i planbeskrivningen: ”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att
säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören eller
fastighetsägaren”.
Kommentar: Skrivelse om att flytt eller åtgärd som krävs för att säkerställa

befintliga kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören förs in i
planbeskrivningen.
TRAFIKVERKET (2012-05-16) har inget att erinra mot samrådsförslaget.
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (2012-05-16) anser att frågan om huvudmannaskap bör

förtydligas och att det bör motiveras varför huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt.

Vidare anser man att hanteringen av gemensamhetsanläggningar är ofullständig och att
omprövning av såväl Stubbarp ga:1 som av Flundrarp ga:7 krävs om den södra delen av
lokalgatan ska ingå i Flundrarp ga:7.
Lantmäterimyndigheten ställer sig även frågande till hur den allmänna platsmark som inte
är lokalgata (det vill säga naturmark) ska hanteras. Man anser det olämpligt att den ligger
kvar som en restfastighet av Stubbarp 6:32 när övrig mark har avstyckats. Det bör i detta
sammanhang även anges vilken kommunal gatufastighet som det är lämpligt att reglera
marken till.
Lantmäterimyndigheten önskar även en tydligare redogörelse för hur ansvarsfördelningen
ser ut när det gäller anläggandet av gator inom planområdet.
Avseende
användandet
av
termen
fastighetsindelningsbestämmelse
anser
Lantmäterimyndigheten att denna är felaktig. Minsta fastighetsstorlek kan ligga kvar som
en plan-bestämmelse, men ska inte benämnas fastighetsindelningsbestämmelse.
Kommentar: Kommunen har idag inget ansvar för allmän platsmark i Arild. Det

enskilda huvudmannaskapet för allmän platsmark för gata och natur motiveras även
av att planområdet ansluter till Arilds vägförenings förvaltningsområde samt att
Stubbarps vägsamfällighet redan idag ansvarar för underhållet av Stubbarps byaväg i
planområdets södra del. Beträffande VA-anläggningar inom området tillfaller
huvudmannaskapet Höganäs kommun.

Beträffande redovisningen av gemensamhetsanläggningar genomförs erforderliga
revideringar i planförslaget. Den södra delen av lokalgatan tillfaller Stubbarp s:7.
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Allmän platsmark natur styckas av och tillfogas fastigheten Flundrarp 8:125.
Planförslaget revideras så att ansvarsfördelningen för anläggande av gator inom
planområdet tydligare redogörs.
Planbeskrivningen revideras beträffande fastighetsindelningsbestämmelser och
bestämmelser om utnyttjandegrad.
E.ON GAS SVERIGE AB (2012-05-21) har inget att erinra mot samrådsförslaget.
FASTIGHETSÄGARE

TILL STUBBARP 7:28 (2012-05-23) motsätter sig att
samrådsförslaget medger bebyggelse på den befintliga betesmarken och breddning av
Stubbarps byaväg. Dessa åtgärder tar bort den lantliga karaktären och reducerar befintliga
värden i landskapsbilden.
Kommentar: Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. Den trädbeklädda

höjden med omgivande betesmark utgör områdets enskilt största naturvärde.
Värdena ligger dels i träden och området i sig, men också i utblickarna mot det. Det
vill säga hur området uppfattas som en del av den backiga, småbrutna
landskapsbilden som dominerar i omgivningarna. Dessa värden säkras i detaljplanen
genom använd-ningsbestämmelsen NATUR. Inför granskningsskedet utvidgas
användningsom-rådet NATUR till att även omfatta den betesmark som omgärdar
den trädbeklädda höjden. Utöver detta revideras även bredden på det västra
avsnittet av Stubbarps byaväg så att endast befintliga förhållanden medges. På så sätt
värnas denna del av Stubbarps byaväg som ett av områdets karaktärsdanande
element. Breddningen av den östra delen kvarstår dock för att möjliggöra möte
mellan exempelvis personbil och renhållningsfordon.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2012-05-23)

poängterar att infarterna mot Arild respektive Stubbarps by och slott utgör känsliga
landskapspartier med stora kvaliteter och anser det därför befogat att ytterligare styra
skyddet av dessa kvaliteter, exempelvis genom att begränsa hur stor del av tomtmarken
som får hård-göras. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar också att det karakteristiska
vägskälet Stora vägen-Stubbarps byaväg återställs och att Stubbarps byaväg särskilt
studeras.
Kultur- och fritidsförvaltningen upplyser vidare om att det i riksintresset för
kulturmiljövård Krapperup-Kullaberg ligger att värna om landskapets öppenhet av fält
och hagar. Dessa kvaliteter är både förenade med utblickar, historiska kvaliteter och med
ekologi och miljöfrågor. De är också starkt förenade med turism, med områdets
attraktivitet och med möjligheterna att bedriva areella näringar.
Kultur- och fritidsförvaltningen betonar att det de senaste åren skett en utveckling inom
ovan nämnda riksintresseområde beträffande kreativa näringar som exempelvis vinodling,
fårskötsel, gårsbutiker etc, vilka har kunnat förenas med det historiska landskapets
kvaliteter. Kultur- och fritidsförvaltningen lyfter i detta sammanhang fram att risken med
exploateringsprojekt likt föreliggande detaljplan är att bostadsbyggande prioriteras alltför
högt i förhållande till landskapskvaliteter och den näringsverksamhet som bedrivs i
samklang med det historiska odlingslandskapet. Avslutningsvis noterar Kultur- och
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fritidsförvaltningen att Arilds bebyggelse, i och med föreliggande detaljplan, närmar sig
Stubbarps by och är halvvägs till Brunnby.
Kommentar: Inför granskningsskedet revideras bredden på det västra avsnittet av

Stubbarps byaväg så att endast befintliga förhållanden medges. På så sätt värnas
denna del av Stubbarps byaväg som ett av områdets karaktärsdanande element.
Breddningen av den östra delen kvarstår dock för att möjliggöra möte mellan
exempelvis personbil och renhållningsfordon. Viss revidering av planförslaget sker
också vid det karakteristiska vägskälet för att säkra återställande till vägskälets
tidigare utformning, med solitärträd.

Inför granskningsskedet revideras planförslaget för att på ett bättre sätt värna
landskapets öppenhet av fält och hagar. Den främsta revideringen ligger i att
användningsområdet NATUR utvidgas till att, utöver den trädbeklädda höjden, även
omfatta den omgivande betesmarken. Tillsammans utgör den trädbeklädda höjden
med den omgivande betesmarken områdets enskilt största naturvärde. Värdena
ligger dels i träden och området i sig, men också i utblickarna mot det. Det vill säga
hur området uppfattas som en del av den backiga, småbrutna landskapsbilden som
dominerar i omgivningarna.
Beträffande risken att bostadsbyggande prioriteras alltför högt i förhållande till
befintlig näringsverksamhet konstateras att detta är en fråga av strategisk karaktär
som behandlas inom ramen för översiktsplaneringen. Föreliggande planförslag har
stöd i gällande översiktsplan.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN, HÖGANÄS KOMMUN (2012-05-23) har inget att erinra under

förutsättning att tillgängligheten för räddningstjänstens fordon vid en eventuell
räddningsinsats beaktas samt att kontakt tas med räddningstjänsten vid eventuell
utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.
Kommentar: Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet men bedöms inte
föranleda någon revidering av planförslaget.

FASTIGHETSÄGARE TILL STUBBARP 20:1 (2012-05-24) noterar att deras fastighet, som
är av stor betydelse för Arild, kommer att bli mycket påverkad av det planerade området.
Vidare skriver fastighetsägarna att det är av stor vikt att behålla områdets natur och att få
en fin och naturlig gång-/cykelstig från Arild till Brunnby. De vill också att kommunen
ser över möjligheten att flytta delar av dagvattnet i området till den planerade hörntomten
i nordväst. Detta skulle innebära att den kyrkstig som finns idag bevaras och naturstigen
från Arild inte förstörs. Den värdefulla tomt som markägaren vill ha kan då förflyttas till
det planerade dagvattnet i nordöst.
Kommentar: En gång- och cykelstig mellan Arild och Brunnby längs ovan nämnda

kyrkstig regleras i intilliggande detaljplan för området Blossalyckan. Förbindelsens
vidare sträckning längs Lilla vägen finns bland annat utpekad i Höganäs kommuns
cykel- och vandringskarta som ”bilväg rekommenderad för cykeltrafik”. Inför
granskningsskedet utvidgas det västra användningsområdet för NATUR till att även
omfatta den betesmark som omgärdar den trädbeklädda höjden. Detta innebär att
breda naturområden omgärdar stigen från Arild till Brunnby på ömse sidor.
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Den tidigare föreslagna platsen för dagvattenhantering kvarstår då denna plats, på
grund av höjdförhållandena, bedöms vara den enda lämpliga.
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN (2012-06-19) noterar att gällande översiktsplan medger

ett större utbyggnadsområde på båda sidor om vägen mot Brunnby men anser att
utbyggnad bör ske i rimlig takt så att samhället Arild växer successivt.

Vidare ifrågasätter Länsstyrelsen lämpligheten i att bygga ut planområdet med tanke på att
platsen saknar förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik och samhällsservice.
Bebyggelsen leder till en utglesad bebyggelsestruktur med stort bilberoende som följd och
strider därmed mot nationella mål om minskad klimatpåverkan och god boendemiljö.
Kopplat till boendefrågan finner Länsstyrelsen att frågan om behovet av bostäder är
otillfredsställande belyst i handlingarna. Detta speciellt med tanke på att det finns
outnyttjade detaljplaner i närområdet.
Länsstyrelsen konstaterar att planområdet omfattas av riksintresse för naturvård,
friluftsliv, kustzon och kulturmiljövård. Sammantaget för dessa riksintressen är att
landskapsbilden är viktig att beakta samt att eventuell utbyggnad ska ske i varsam takt och
väl anpassat till platsen. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte på ett tillräckligt
tydligt sätt redogör för hur landskapsbilden påverkas av förslaget. Utbyggnaden planeras i
ett sluttande, småbrutet landskap och skulle kunna inverka negativt på landskapsbilden,
vilken utgör ett värde i riksintressena. Länsstyrelsens bedömning är att det av
handlingarna inte framgår hur värden av riksintresse beaktats i planen med gestaltning,
disponering och avgränsning av kvartersmark med exempelvis prickmark.
Det fortsatta planarbetet bör belysa hur landskapsbilden påverkas av planförslaget.
Länsstyrelsen
rekommenderar
kommunen
att
för
detta
upprätta
en
miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen erinrar om att planområdet även omfattas av
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken, något som bör
framgå av planhandingarna.
Avslutningsvis anser Länsstyrelsen att det tydligt bör framgå vem som är huvudman för
allmän platsmark.
Kommentar: Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. Området är i

översiktsplanen utpekat som tätortsbebyggelse för bostäder, vilket Länsstyrelsen
noterar. I samband med utställningen av översiktsplanen yttrade sig Länsstyrelsen
positivt avseende utbyggnad av Arild längs båda sidor av Stora vägen.

Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till planområdet. Befintliga busslinjer är dels
223 mot Höganäs via Nyhamnsläge och dels 224 till Jonstorp som från och med
hösten 2013 kommer att utvecklas och förlängas söderut från Jonstorp. Därutöver
för Höganäs kommun en kontinuerlig dialog med den regionala
kollektivtrafikmyndigheten om ytterligare utveckling av kollektivtrafiken.
Samhällsservice i form av livsmedelsbutik och skola finns i Brunnby, på en knapp
kilometers avstånd från plan-området.
Frågan om bostadsbehov är av strategisk karaktär och hanteras inom ramen för
översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. Efterfrågan på bostäder varierar
över tid och geografiska områden och det är därför av stor vikt att kommunen har
en planberedskap för att kunna möta upp en ökad efterfrågan på bostäder.
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Inför granskningsskedet revideras planförslaget, bl a av landskapsbildsskäl, för att på
ett bättre sätt ta hänsyn till de värden som ligger i riksintressena. I
granskningsförslaget begränsas exploateringsmöjligheterna till att enbart omfatta den
östra delen av planområdet. De höga naturvärdena i den västra delen, vilka utgör en
del av den backiga, småbrutna landskapsbilden som dominerar i omgivningarna,
säkras genom att användningsområdet NATUR utvidgas.
Beträffande miljökonsekvensbeskrivning står Höganäs kommun fast vid den
behovsbedömning som ingår i planbeskrivningen och som landar i att planförslaget
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). Däremot delar kommunen
Länsstyrelsens uppfattning om att planförslagets påverkan på landskapsbilden bör
belysas på ett tydligare sätt. Planförslaget revideras på denna punkt inför
granskningsskedet. Med hänsyn till befintliga naturvärden, landskapsbilden och de
värden som ligger i riksintresset för kulturmiljövård utvidgas användningsområdet
NATUR inför granskningsskedet till att även omfatta den betesmark som omgärdar
den trädbeklädda höjden.
Frågan om huvudmannaskap revideras inför granskningsskedet och redogörs på ett
tydligare sätt i planbeskrivningens genomförandedel.
ARILDS VÄGFÖRENING (2013-02-06) finner det anmärkningsvärt att som varande en

synnerligen berörd part inte ha blivit kallad tidigare, exempelvis i programskedet eller till
samrådsmötet samt att kommunen utan att konsultera Arilds vägförening skriver in Arilds
vägförening som huvudman för ett område som ligger utanför vägföreningens
förvaltningsområde. Vidare finner Arilds vägförening att andra huvudmän skulle kunna
komma ifråga. Däribland Brunnby (Stubbarps) vägsamfällighet som är huvudman till
angränsande väg. Arilds vägförening föreslår som ett alternativ till detta att Höganäs
kommun tar ett samlat grepp och blir huvudman för Stubbarp 6:32, Blossalyckan och
Knaggestensområdet. Detta som ett led i kommunens ambitioner att på sikt avveckla
samtliga vägföreningar.
Kommentar: Samrådshandlingarna inklusive inbjudan till samrådsmöte har skickats

ut till samtliga sakägare, däribland Arilds vägförening, i samband med
samrådsskedet. Detta bekräftas i upprättad sändlista, daterad 2012-04-20. Då
planområdet angränsar till Arilds vägförenings förvaltningsområde har Höganäs
kommun bedömt det som lämpligt att Arilds vägförening är huvudman för allmän
platsmark natur samt för den gatumark som löper i nordsydlig riktning genom
planområdet. Beträffande Stubbarps byaväg instämmer kommunen i att
huvudmannaskapet bör tillfalla Stubbarps vägsamfällighet, Stubbarp ga:1, vilket
bekräftar befintliga förhållanden. Höganäs kommun kan på sikt komma att ta över
huvudmannaskapet i hela kommunen, men det bedöms i nuläget inte vara
ekonomiskt försvarbart att enbart ta över vissa delar av väginfrastrukturen i
respektive ort.
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SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSSKEDET

Sammanlagt har tio skrivelser inkommit. Skrivelser från TeliaSonera Skanova Access,
Lantmäterimyndigheten, fastighetsägare till Stubbarp 7:28, Kultur- och
fritidsförvaltningen, fastighetsägare till Stubbarp 20:1, Länsstyrelsen samt Arilds
vägförening innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med
kommentarer och har i samtliga fall föranlett omarbetning av planförslaget.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:
• Markanvändningen för den befintliga betesmarken norr och söder om trädhöjden
ändras från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för natur.
• Minsta tomtstorlek minskas från 1 000 m² till 850 m².
• I och med den förändrade kvartersbildningen revideras sträckningen av den nordsydliga lokalgatan genom planområdet.
• Föreslagen bredd för det västra avsnittet av Stubbarps byaväg minskas från sex
meter till befintlig bredd, ca fyra meter.
• Bestämmelse för höjdsättning av allmän platsmark införs.
• Egenskapsbestämmelser införs för att säkra naturvärden. Dessa gäller bland annat
solitärträd vid vägskälet Stora vägen-Stubbarps byaväg och att befintlig betesmark
fortsatt ska hållas fri från busk- och trädvegetation.
• Administrativa bestämmelser för fastighetsindelning, delat huvudmannaskap och
ändrad lovplikt införs.

SYNPUNKTER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA
•
•
•
•
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Med hänsyn till den lantliga karaktären bör Stubbarps byaväg inte breddas
(fastighetsägare till Stubbarp 7:28). Synpunkten har delvis blivit tillgodosedd då
breddningen endast kvarstår för det östra vägavsnittet.
Se över möjligheterna att flytta dagvattenmagasinet från den nordöstra till den nordvästra delen av planområdet (fastighetsägare till Stubbarp 20:1).
Ej lämpligt att bygga ut i denna del av kommunen (Länsstyrelsen).
Huvudmannaskapet bör ej tillfalla Arilds vägförening (Arilds vägförening).
Synpunkten har delvis tillgodosetts då huvudmannaskapet för Stubbarps byaväg
föreslås tillfalla Stubbarps vägsamfällighet.
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GRANSKNING

Granskning genomfördes 3-31 juli 2013. Underrättelse om granskning har skett genom
utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens dagstidning
Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens
anslagstavla den 26 juni 2013.
Under granskningstiden inkom 13 skrivelser. Efter granskningstiden inkom ytterligare två
skrivelser. 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 som de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen i de inkomna synpunkterna.
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (2013-07-05) konstaterar att ansvarsfördelningen framgår
tydligt av planbeskrivningen men inte av plankartan och att handlingarna motsäger
varandra. Vidare önskar de förtydlig av fastighetsrättsliga frågor och att konsekvenserna
av detaljplanen redovisas fastighetsvis.
Kommentar: Den västra delen av planområdet som tidigare föreslagits som allmän

platsmark ”natur” har tagits bort ur planen. Den allmänna platsmarken som föreslås
i granskningsversion 2 kommer att skötas av kommunen. Detta gäller även för
Stubbarp s:7 då kommunen övertagit skötseln. Höganäs kommun har även
genomfört en fastighetsbestämning för osäkra gränser i anslutning till planområdet.
Planbeskrivningen revideras med förtydliganden av fastighetsrättsliga frågor och att
konsekvenserna av detaljplanen redovisas för respektive fastighet.

HÖGANÄS ENERGI AB (2013-07-08) har inget att erinra mot granskningsförslaget.
SOCIALFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2013-07-09) betonar vikten av god
tillgänglighet till utemiljön för äldre och funktionshindrade och anser att de oskyddade
trafikanternas
behov
bör
beaktas
vid
utformningen
av
lokalgatan.
Tillgänglighetsanpassning av de planerade bostäderna är viktigt då det möjliggör att äldre
kan bo kvar och klara sig längre, vilket positivt påverkar behovet av omsorgsinsatser.
Kommentar: De lokalgator som ingår i planområdet kommer till största delen

fungera som tillfarter till ett fåtal fastigheter och därmed ha en låg trafikintensitet.
Med beaktande av detta bedöms en generell tillgänglighetsanpassning av den
anordnade allmänna platsmarken därför som tillräcklig. Tillgänglighetsanpassningen
av respektive bostad prövas vid bygglovsansökan.

SWEDEGAS (2013-07-09) har inget att erinra mot granskningsförslaget.
E.ON GAS SVERIGE AB (2013-07-10) har inget att erinra mot granskningsförslaget.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN, HÖGANÄS KOMMUN (2013-07-11) har, utöver de
synpunkter som lämnades under samrådsskedet, inget att erinra mot granskningsförslaget.
TELIASONERA SKANOVA ACCESS (2013-07-15) har inget att erinra mot

granskningsförslaget.
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FASTIGHETSÄGARNA TILL STUBBARP 6:32 (2013-07-29) anser att man, som markägare

till i stort sett hela planområdet, inte beretts möjlighet att delta i utformningen av
granskningsförslaget och motsätter sig detta. Det fastighetsägarna främst vänder sig emot
är reduktionen av fastigheternas storlek, vilken man menar innebär en kraftig förtätning
av byggnationen och framför allt i södra delen medför svårigheter att placera
fastigheterna i enlighet med planen. Avslutningsvis vidhåller fastighetsägarna sin
uppfattning att större delen av betesmarken ska utnyttjas för byggnation i enlighet med
det tidigare upprättade samrådsförslaget, vilket också innebär att ansvaret för framtida
skötsel av denna del av betesmarken blir säkerställt.
Kommentar: Motiven bakom de revideringar av planförslaget som gjorts mellan

samråd och granskning har diskuterats vid ett flertal möten mellan fastighetsägarna
och kommunen. Kommunens planavdelning har ända sedan planarbetets början
varit medveten om och redogjort för de naturvärden och kulturhistoriska värden
som området hyser, men ställde sig ändå villig till att pröva en hög exploateringsgrad
i samrådsskedet, varpå samrådsförslaget togs fram. Under samrådet inkom
synpunkter från ett flertal instanser beträffande det olämpliga i att tillåta exploatering
av betesmarken. Efter genomfört samråd gör planavdelningen den samlade
bedömningen att exploatering endast bör ske inom planområdets östra del. Den
planansökan som ligger till grund för planarbetet avser 14 tomter för enbostadshus,
gemensam rast- och lekplats samt villaväg. Ansökan innehåller även skiss till tänkt
markanvändning. Det är planavdelningens uppfattning att kommunen tillmötesgått
denna ansökan och att det är kommunens ansvar att marken planläggs på mest
lämpliga sätt med beaktande av allmänna och enskilda intressen. Planavdelningen
anser, liksom fastighetsägarna, att reduceringen av fastigheternas storlek innebär en
förtätning av byggnationen. Tätheten känns dock inte främmande för resten av Arild
och genom att minska fastighetsstorleken från 1 000 m² till 800 m² har ”mycket
luftiga tomter” blivit ”luftiga” vilket ökar flexibiliteten vid fastighetsindelning. Vissa
tomter kan vara större och andra mindre. Inför antagandet av planen tas
fastighetsindelningsgränserna bort. Detta innebär att man inte längre är låst till den
tidigare redovisade fastighetsindelningen, vilket skapar förutsättningar för att
underlätta fastighetsbildningen. Skötsel av betesmarken regleras i exploateringsavtal.
ARILDS VÄGFÖRENING (2013-07-31) ifrågasätter att det i planhandlingarna föreslås

delat huvudmannaskap. De föreslår att Höganäs kommun borde ta ett samlat grepp och
bli huvudman för Stubbarp 6:32 med flera, Blossalyckan och Knaggestensområdet. Med
tanke på Höganäs kommuns ambitioner att avveckla samtliga vägföreningar är deras
ståndpunkt är att det i slutändan blir samma kostnader för skötseln oavsett om det är
Arilds vägförening eller Höganäs kommun som är huvudman. De anser vidare att en
förvaltning i Höganäs kommuns regi är ekonomiskt försvarbart och mer långsiktigt
hållbart.
Kommentar: Redigeringar har gjorts av planhandlingarna och Höganäs kommun är

huvudman för allmän platsmark inom aktuellt planområde. Kommunen har i
praktiken tagit över skötseln av gatorna i området och är på gång att formellt överta
huvudmannaskapen i området.

FASTIGHETSÄGARE TILL FLUNDRARP 1:12 OCH STUBBARP 7:29 (2013-07-31) vill
anföra att planområdet ligger inom riksintresse för Kullaberg-Krapperup och riksintresse
för naturvård enligt 3 kap 6 § i vilket ligger att värna om landskapets öppenhet av fält och
hagar. Vidare skriver de att tidigare planer stoppades efter överklagan till regeringen vilket
resulterade i nya planer för det område som nu är Blossalyckan. Behovet av ytterligare
bostäder i denna del av kommunen tror de inte finns och att eventuell utbyggnad ska ske
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varsamt. Om bostäder byggs ser de att infarten för Arild, med sina öppna och
karaktäristiska drag, förstörs. De anser att det är bättre ifall marken hålls öppen genom
bete och hänvisar till en skrivelse från kommunens kultur- och fritidsförvaltning. De
menar att vägskälet Stubbarps byaväg-Stora vägen med sitt karaktäristiska bör återställas.
De förordar en konsekvensanalys med avseende på påverkan av den känsliga natur och
miljö som lilla Arilds fiskeläge utgör.
Kommentar: Höganäs kommun bedömer att det aktuella området är lämpligt för

den föreslagna markanvändningen. Området väster om planområdet som tidigare
var del av detaljplaneförslaget har nu tagits bort och kommer fortsättningsvis att
vara ett grönområde som i dagsläget. Regleringar av utformning av föreslagen
bebyggelse har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse i Arild.
Planbeskrivningen har utvecklats med hänsyn till bland annat beskrivningar av
riksintressen för natur- och kulturmiljö och länsstyrelsen har efter granskningsskedet
inget ytterligare att erinra.
TRAFIKVERKET (2013-08-15) lämnar synpunkter om att det byggnadsfria avståndet längs

Stora vägen ska vara 12 meter. Trafikverket anser att detta ska respekteras för att inte
omöjliggöra eventuell utveckling och utbyggnad av Stora vägen samt för att riktvärdena
för buller ska kunna innehållas. Byggnader, buskage med mera ska inte påverka sikten
negativt eller utgöra risk för trafikanter. Trafikverket delar inte kommunens uppfattning
om buller, det finns en risk att dessa kan komma att överskridas, och de anser att höjd ska
tas för en framtida utveckling av trafiken på cirka 20 års sikt för den aktuella vägen.
Trafikverket anser att solitärträd med beteckning n1 är mindre lämpligt eftersom inga
oeftergivliga föremål får placeras inom säkerhetszonen 3 meter. Trafikverket anser att
utformningen i detaljplanen ska uppfylla krav enligt VGU (vägar och gators utformning)
och att eventuella åtgärder på Stubbarps byaväg i anslutning till Stora vägen ska bekostas
av kommunen eller exploatören.
Kommentar: Det byggnadsfria avståndet till Stora vägen är en bygglovsfråga och

hanteras inom ramen för bygglovsansökan. Det finns ingen planbestämmelse som
hindrar att störningsskydd uppförs parallellt längs med Stora vägen inom aktuella
områden för bostadsändamål. Tillgängligheten genom området föreslås tillgodoses
genom område för natur och lokalgata. Krav enligt VGU ska alltid uppfyllas och är
inget som Höganäs kommun reglerar i detaljplan. Planbeskrivningen kompletteras
med bullerberäkning (cirka 20 års sikt) och text om att eventuella åtgärder på
Stubbarps byaväg i anslutning till Stora vägen ska bekostas av kommunen eller
exploatören. Möjlighet för solitärträd anses av Höganäs kommun ur
kulturmiljösynpunkt vara mycket viktig för Arilds karaktär.
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN (2013-09-18) skriver att de synpunkter de framförde vid

samrådet den 15 juni 2012 har tillgodosetts och att de inte har något ytterligare att erinra.

SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGSSKEDET

Sammanlagt har 13 skrivelser inkommit. Skrivelser från lantmäteriet, teknik- och
fastighetsförvaltningen, fastighetsägare till Stubbarp 6:32, Arilds vägförening,
fastighetsägare till Flundrarp 1:12 och Stubbarp 7:29 och trafikverket innehåller
synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer och har i
samtliga fall föranlett omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras
planförslaget enligt nedan.
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I PLANKARTAN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den västra delen av Stubbarp 6:32 som tidigare varit med i detaljplanen omfattas
inte mer inom ramen för den här planen.
Minsta fastighetsstorlek minskas från 850 m² till 800 m² för att öka flexibiliteten.
Fastighetsindelningsbestämmelser tas bort
Huvudmannaskapet blir kommunalt för all allmän platsmark.
Byggnadshöjd för komplementbyggnad har ändrats till 3,5 meter och nockhöjd för
komplementbyggnad har ändrats till 4 meter.
Prickmark har ändrats till ”marken får inte förses med byggnad”.
Illustrationslinjen för naturstig med egenskapbestämmelse n4 har tagits bort och
tillgänglighetsfunktionen har ersatts med en 3 meter bred remsa naturmark.
Fastighetsindelningsgräns har tagits bort.
Bestämmelse om takkupor har tagits bort.
Högsta antal våningar har tagits bort.

I PLANBESKRIVNINGEN:

•
•

•

Tydligare beskrivning av ansvarsfördelning och fastighetsrättsliga konsekvenser.
Bullerberäkning har kompletterats och redovisas under konsekvenser av
detaljplanens genomförande.
Redaktionella textändringar i enlighet med övriga kommentarer på yttranden.

FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER
TILLGODOSEDDA:
•
•

Fastighetsägare till fastighetsägare till Stubbarp 7:28.
Fastighetsägare till Flundrarp 1:12 och Stubbarp 7:29.

SYNPUNKTER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA:

•
•

•
•
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Med hänsyn till den lantliga karaktären bör Stubbarps byaväg inte breddas.
Synpunkten har delvis blivit tillgodosedd då breddningen endast kvarstår för det
östra vägavsnittet (fastighetsägare till Stubbarp 7:28).
Se över möjligheterna att flytta dagvattenmagasinet från den nordöstra till den nordvästra delen av planområdet (fastighetsägare till Stubbarp 20:1).
Att bebyggelse är olämplig i aktuellt område enligt riksintresse för KullabergKrapperup och riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § (fastighetsägare till
Flundrarp 1:12 och Stubbarp 7:29).
Att en konsekvensanalys med avseende på påverkan av den känsliga natur och miljö
som lilla Arilds fiskeläge utgör ska utföras (fastighetsägare till Flundrarp 1:12 och
Stubbarp 7:29).
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GRANSKNING 2
Detaljplanen har varit föremål för granskning 2 mellan 8 – 28 november 2021. Under
granskningstiden har 20 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. Observera att detta granskningsutlåtande utgår från granskning 2.
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna
synpunkterna.

MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN (2021-12-02) Planen ligger inom riksintresse för naturvård.

Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande till ÖP2035 att frågan om hänsyn till
riksintresses värdekärnor vid föreslagen utbyggnad i västra Arild, område Ar2, kan
komma att kvarstå att hantera i kommande planläggning. Av riksintressets
värdebeskrivning framgår bl.a. att förutsättning för bevarande är fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement och restaurering
av igenvuxna naturbetesmarker. Områdets värden kan exempelvis påverkas negativt av
minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark,
energiskogsodling, bebyggelse och nydikning. Länsstyrelsen kan inte se att kommunen i
planhandlingarna redogör för och gör en bedömning utifrån att det i värdebeskrivningen
för riksintresseanspråket framgår att områdets värden kan påverkas negativt av
bebyggelse.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Kullaberg [M1].
Utbyggnadsområdet har stöd i kommunens översiktsplan, under förutsättning att
tillkomsten av ny bebyggelse samt förändringar i befintlig bebyggelse och miljö ska ske på
ett sådant sett att det inte skadar uttrycket för riksintresset.
Tidigare samrådsskedet bredde bebyggelsen ut sig längre åt väster, men innehöll i större
utsträckning utformningsbestämmelser för ny bebyggelse. Länsstyrelsen lyfte i
samrådsskedet att inverkan på landskapsbild behövde redovisas närmre. I föreslagen
granskningshandling tillåts en flackare takvinkel samt en något högre totalhöjd. Även om
förändringarna inte är särskilt stora kan de innebära att bebyggelsen i lägre grad knyter an
till den lokala byggnadstraditionen.
Länsstyrelsen menar att detaljplanens konsekvenser på landskapsbild samt på
riksintresseområdet behöver framgå av planhandlingarna.
Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust. Länsstyrelsen efterlyser i
granskningsyttrandet till ÖP 2035 förtydligande resonemang om huruvida föreslagna
utbyggnadsområden utgör tätortsutveckling. Länsstyrelsen kan av de aktuella
planhandlingarna inte utläsa motiv och kriterier för kommunens bedömning om att
planförslaget utgör tätortsutveckling i den betydelse som avses i 4 kap. 1 § andra stycket
MB. Om kommunen inte kan visa att undantagsregeln kan tillämpas behöver kommunen
visa att föreslagen utbyggnad inte riskerar att påtagligt skada de samlade natur- och
kulturvärdena inom kustlandskapet. I en sådan redovisning behöver bedömningar även
göras i ett större sammanhang och utgå från de värden som finns inom kustzonen och på
vad som är en lämplig utveckling inom kustzonen i sin helhet, samt beakta kumulativa
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effekter. Länsstyrelsen påminner om att det är de samlade värdena som utgör
riksintresset.

Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver förtydligas så att det framgår att
dimensioneringen tar höjd även för framtida nederbördsmängder vid
dimensioneringen av ytan för dagvattenhantering. Länsstyrelsen råder kommunen att
använda klimatfaktor 1,3 vid beräkningarna. I sammanhanget efterlyser Länsstyrelsen
även ett resonemang om skyfallshantering kopplat till risk för översvämning.
Av planhandlingarna framgår att en bullerberäkning gjorts utifrån prognostiserad
trafik fram till 2041. Länsstyrelsen tolkar planhandlingarna som att det kan bli svårt
att innehålla infrastrukturpropositionens (prop. 1996/97:53), riktvärden för tomten
längst i söder.

Kommentar: Kommunens bedömning är att det aktuella planområdet inte är en

värdekärna. Fram till 1990-talet var det sämre åker. Markägaren sökte stöd för
omställning till energiskog och fram till 00-talet var det energiskog. Därefter har ytan inte
sköts och björk har tagit över. I det tidigare planförslaget ingick den betade skogsdungen
direkt väst om, vilken kunde anses ha kvalitéer. Den delen är nu exkluderad och kommer
inte planläggas.

Planhandlingarna har kompletterat med att ge en bedömning av hur området som är
föremål för planering kan påverka landskapsbilden. Dessutom har vissa bestämmelser
som reglerar utformningen ändrats och några har lagts till för att området arkitektur
bättre ska anpassas till det som är typiskt i Arild.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett motiv och bedömning om varför området
anses vara en tätort.
Ett dagvattenmagasin för ett 100-årsregn beräknas ta 1600 kvm i anspråk. I denna
beräkning är magasinet endast fyllt till 80% varför det finns goda marginaler att lägga på
en klimatfaktor på 1,3. Den totala ytan avsatt till dagvatten är ca 2000 kvm.
Vid ett skyfall kommer vattnet att avledas ytledes mot magasinet och risk för
översvämning bedöms därför som mycket liten.
Dagvattenmagasinet är ett öppet magasin med genomströmning varför viss rening och
sedimentering beräknas ske i magasinet innan det når recipienten som är Skälderviken.
Planbeskrivningen har kompletterats med text gällande miljökvalitetsnormerna och
planens potentiella påverkan på dem.
Kommunen har undersökt tomterna i söder. Enligt den interna utredningen erhålles
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dock överskrids maxvärdet. För att lösa detta kommer
plankartan att kompletteras med bestämmelsen m1. Syftet med bestämmelsen är att ta
höjd för att uteplatserna ska placeras och utformas på ett sätt som inte överskrider de
värden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Detta kommer även att nämnas i
planbeskrivningen. Vad gäller uteplatserna för övriga fastigheter kommer bestämmelsen
att förtydligas att de ska placeras enligt utredningen rekommendationer.
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LANTMÄTERIET (2021-11-22) Planbeskrivningen skulle kunna förtydligas med skrivelse
om kommunens avsikt är att upprätta överenskommelse med fastighetsägarna för inlösen
av den allmänna platsen eller med en skrivelse gällande kommunens rätt till inlösen av
allmän plats, dvs så att det framgår att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att
lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med fastighetsägare.

På sidan 17 i planbeskrivningen anges under bestämmelser om utnyttjandegrad ”Endast
en bostad per fastighet”. Lantmäteriet kan inte se att detta framgår av plankartan genom
en bestämmelse.
All kvartersmark för bostad ser ut att vara utlagd med prickmark. Detta bör tas bort då
syftet ju är att bebygga med bostäder inom området.

Kommentar: Punkt 1 noteras och kommer att förtydligas i planbeskrivningen. Punkt 2
kommer att tydliggöras genom en bestämmelse i plankartan.
Punkt 3, det måste ha skett något tekniskt fel för i våra kartor ligger inte prickmarken
över hela byggrätterna.

TRAFIKVERKET (2021-11-17) Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps

ut i vägdike till väg 1448 då Trafikverkets vägdiken endast ska hantera vatten från vägen.
Dagvattendammar får inte förläggas så att de kan påverka vägens bärighet. Att dammen
inte uppförs närmare än 12 meter från vägkant är därför lämpligt.

Buller:
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som
kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Enligt
genomförd bullerutredning ska en vall/ plank till en höjd av 1, 5 meter placeras utmed
väg 1448. Denna vall/ plank får inte skymma sikten i korsningen Stubbarps Byaväg/ väg
1448. Enligt planbeskrivningen kommer inte vallen/ planket att skymma sikten. Om en
vall ska uppföras så bör den uppfylla Trafikverkets krav på att inte ha en brantare lutning
än 1:2 mot väg 1448 och det förutsätts att även en vall placeras i fastighetsgräns.
Bullerutredningen gör bedömningen att trafiken på Stubbarps Byaväg är så pass låg att
ingen beräkning behöver genomföras, då detta är en kommunal väg förutsätter
Trafikverket att detta är ett korrekt antagande.
Trafikverket anser dock att den sydöstra tomten bör utredas närmare då riktvärdet
förmodligen kommer att överskridas i söder. Enligt bullerutredningen ska uteplatser
förläggas 15 meter från vägmitt för att uppfylla riktvärdet. Detta bör säkerställas på
detaljplanekartan.
Anslutning till statlig väg:
Detaljplanen möjliggör en förändring av korsningen Stubbarps Byaväg/ väg 1448.
Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att räta upp denna anslutning så att
sikten i korsningen förbättras. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med
Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kontakt ska tas
med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för
anslutningen ska framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer
krav på bl.a. anslutningens geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc och
anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar
och gators utformning). Kontakt med Trafikverket sker via formuläret för ansökan om
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utfart, som finns på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt
Trafikverkets ärendenummer.
Av planbeskrivningen framgår att växtlighet ska finnas inom planområdet, ut mot väg
1448. Träd och andra siktskymmande föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls
i anslutningen. I anslutning till väg 1448 ska det, från en punkt 5 meter in från vägkant,
säkerhetsställas en fri sikt på 110 meter i båda riktningar. Inom denna triangel får det inte
förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på
fri sikt enligt VGU ska framgå i plankartan.
Gång- och cykeltrafik:
Trafikverket saknar en beskrivning av cykelnätet och området kopplar an till befintlig
bebyggelse och målpunkter. Trafikverket genomför i nuläget ett cykelvägsprojekt för
sträckan Nyhamnsläge- Arild med planerad byggstart 2022/2023. Tanken är att den nya
cykelvägen byggs fram till Brunnby och att resterande del ska gå via Lilla vägen. Detta bör
finnas med i planbeskrivningen. Kommunen bör även förtydliga resonemanget kring
rekommenderad och föreslagen cykelväg enligt figur på sidan 11.

Kommentar: Dagvattendammen är placerad på den platsen efter kommunens VA-

avdelnings rekommendationer. Dagvattnet från området kommer att omhändertas dels
lokalt men även i ytan om är avsatt till det. Området kommer inte att utformas som
riskerar vägens bärighet. Den slutgiltiga utformningen är ännu inte bestämd. Kommunen
anser därför att det inte är lämpligt med en begräsning om 12 meter i detta skede då det
kan låsa utformningsmöjligheterna.

Kommunen har undersökt tomterna i söder. Enligt den interna utredningen erhålles
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dock överskrids maxvärdet. För att lösa detta kommer
plankartan att kompletteras med bestämmelsen m1. Syftet med bestämmelsen är att ta
höjd för att uteplatserna ska placeras och utformas på ett sätt som inte överskrider de
värden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Detta kommer även att nämnas i
planbeskrivningen. Vad gäller uteplatserna för övriga fastigheter kommer bestämmelsen
att förtydligas att de ska placeras enligt utredningen rekommendationer
Utifrån trafikanalyser som kommunen utfört ligger planområdet utanför sikttrianglarna.
Den vegetations som finns mellan planområdet och Stora vägen är en gräsbevuxen remsa
som till större del utgör av vägområdet. Det är således inte relevant att planlägga något
som finns utanför planområdet och som redan uppfyller kraven för VGU.
POSTNORD (2021-11-15) Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt,

trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det
ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till
området.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring
av befintlig detaljplan.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
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Kommentar: Synpunkterna noteras.
HÖGANÄS ENERGI (2021-11-04) har inget att erinra.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-11-26) har inget att erinra.
SJÖFARTSVERKET (2021-11-26) har inget att erinra.
SKANOVA (2021-11-10) har inget att erinra.

INTERNT
GEODATAAVDELNINGEN (2021-11-03) Plankartan måste förtydligas samt en liten del
i planbeskrivningen. En teknisk kontroll bör också göras i plankartan.

Kommentar: Detta är noterat. Plankarta och beskrivningen kommer att förtydligas.
MILJÖAVDELNINGEN (2021-11-26) har inget att erinra.
STADSARKITEKT (2021-11-18) har inget att erinra.

SAKÄGARE
SAKÄGARE 1 (2021-11-22) Eftersom det krävs ett 1,5 meters högt plank/vall 30 meter
från vägens mitt för att uppnå riktvärde 70 dBA ser vi att ett bullerplank uppförs längs
Stubbarp 5:7s tomtgräns längs stora vägen.

Stubbarp 6:32 ligger inom utpekat riksintresseområde för naturvård. Här är det viktigt att
bibehålla den naturliga topografin samt att ge landskapsbilden av den stora variation
vegetationstyper en avgörande roll vid exploateringen.

Kommentar:

Buller är en komplicerad fråga i planeringen och behandlas enskilt i varje detaljplan. Då
Stubbarp 5:7 är en tomt med ett befintligt hus bör den frågan ha avklarats i bygglovskedet
när fastigheten var aktuell för byggnation. När nya detaljplaner arbetas fram ska hänsyn
tas till bullersituationen enligt rådande lagstiftning. Lagstiftningen kan ändras, vilket
innebär att det finns befintliga områden som ska uppfylla de kraven som var rådande när
den specifika planen togs fram, medans nya områden måste anpassas till nya riktlinjer. I
detaljplanen för Stubbarp 6:32 har Trafikverket önskat en utredning som visar om
området klarar av bullret 20 år framåt i tiden. För att säkerställa att riktvärdena erhålles
både vid husens fasader samt uteplatser föreslår utredningen att en 1,5 meter hög
vall/plank uppförs. Denna ska ligga inom kvartersmarken, dvs på privat mark samt
bekostas av byggherren. Er fastighet ligger utanför planområdet vilket innebär att krav på
uppförandet av bullerskydd kan därmed inte åläggas byggherren.
I de föregående förslagen har planområdet varit större till ytan. I samband med
framtagandet av det senaste förslaget har en stor del av fastigheten Stubbarp 6:32 lämnats
utanför. Delen som utelämnats är den del som ligger väster om nuvarande planområdet.
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Den delen bedöms hysa naturvärden. Nuvarande utbredning av planområdet utgörs till
stor del av energiskog som inte bedöms ha några höga naturvärden.
STUBBARPS VÄGSAMFÄLLIGHET (2021-11-24) Utfart till Stubbarps byaväg
Stubbarps byaväg är smal och det är svårt att mötas. De nya tomterna ökar trafiken.
Anslutningen till Stora vägen behöver ändras för att klara
tillkommande trafik.
Utfart till Blossavägen
Blossavägen är bred och kan bättre svälja den tillkommande
trafiken. Anslutningen till Stora Vägen är redan trafiksäker.
Genomfartsgata
Den interna gatan är en genomfartsgata, vilket kan generera
onödig trafik genom området. Det är lugnare att bo vid en
återvändsgata.
Utfarten på Stubbarps byaväg slopas och ersätts med en passage
för gående och cyklister.
Kommentar:
Planen tar höjd för Stubbarp byavägs dimensioner. Därför föreslås att sträckan mellan
den nya infarten till planområdet och ner till Stora vägen breddas upp till 6 meter.
Det stämmer att Blossavägen är bred och trafiksäker. För att undvika ”säckgator” och
flaskhalsar som kan skapas i sådana gator bedöms en gen gata vara mycket bättre för
övergripande trafiksituationen i området.

PRIVATPERSONER
PRIVATPERSON 1(2021-11-29) Arild utgör en av värdekärnorna i riksintresset

Kullaberg-Krapperup. Det omfattar naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv samt rörligt
friluftsliv och turism. I planbeksrivningen framkommer följande ” Huvudidén med
planförslaget är att etablera ett bostadsområde som i uttryck och formspråk ansluter till
befintliga Arild. Lite förvånande då att man i planbestämmelserna öppnar för att tillåta ett
150 m långt plank utmed den vackra infarten till Arild vilket skulle vara helt främmande i
uttryck och formspråk för Arild. Mitt yrkande är att planbestämmelsen ändras till :
Bullerskyddsvall skall uppföras som störningsskydd mot allmänväg 1448 med en höjd av
1,5 meter över anslutande marknivå.

Kommentar: Trafikutredningen som tagits fram med hänsyn till planområdet uppdagar
att området kommer att utsättas för förhöjda bullervärden. Någon form av bullerskydd är
således nödvändig. Planen medger enbart bullerskydd men specificerar inte om det är
plank eller vall. Detta med anledning att inte låsa planen i onödan. I nu läget är det svårt
att säga hur en vall skulle kunna se ut, samt vilken inverkan den kan ha på Trafikverkets
väg kopplat till dagvattnet. Den slutgiltiga utformningen får således bestämmas i
slutprojekteringen.
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PRIVATPERSON 2(2021-11-11) Vi överklagar beslut om att exploatera Arild enligt

angivet förslag och yrkar avslag.

Arild har bevarandevärde och riksintresse för natur, miljö, omgivning och byggnation i
form av karaktären som ” litet fiskesamhälle/by”. Kullaberg med byar som Arild är redan
hårt belastade av turism under sommarhalvåret. Ökad trafik och belastning av området,
och Arild i synnerhet, riskerar att inte vara samhällsmässigt varaktigt.
Dessutom är föreslaget koppat till användning av åkermark. En exploatering riskerar
inskränka på lantbruk med djurhållning som redan finns intill området. Det kan inte vara
rimligt att lantbruket och djurhållningen ska anpassas till en hus exploatering och
byggnation.
Arild har karaktären av by och är inte anpassat för ytterligare exploatering och
befolkningsökning. Det saknas god infrastruktur med ytterst sparsamt
medbussförbindelse, förskola och ingen affär i närområdet. Detta riskerar öka trafiken till
och från Arild. Det är tveksamt om området har nödvändig infrastruktur och kapacitet
såsom vatten och reningsverk.
UN hållbarhetsmål omfattar att bl.a. skydda och göra boende, naturmiljöer och
socioekonomiska förutsättningar hållbara. Ytterligare exploatering av Arild
saknarutredning om UN hållbarhetsmål och det föreslagna projektet redogör inte för
dessa delar.
Det är tveksamt om kommunens expansion kräver expansion av byar och naturområden.
Istället kan kommunens största tätorter expanderas. Arild bör ytterst sparsamt och bara i
undantagsfall exploateras. I de fall så sker ska UN hållbarhetsmål mötas och i övrigt ska
byggnation smälta in i fiskelägets befintliga miljö och bevarande karaktär.
Därav yrkar vi på avslag för prospektering och exploatering samt inhibition tills ytterligare
utredning och underlag upprättats för att förslaget ska bifallas.

Kommentar: Det stämmer att Arild omfattas av olika riksintressen. Kommunen har

dock i sin senaste översiktsplan (2030) pekat ut platsen som ett utbyggnadsområde.
Marken som är aktuell för exploatering har tidigare varit åkermark, men har under de
senaste 20-30 åren utgjort en plantering av energiskog. Av den anledningen bedöms inte
föreligga några naturvärden i det avseendet som är värda att bevara. Delen väster om
planområdet som hyser naturvärden har lämnats utanför detaljplanen.

PRIVATPERSON 3(2021-11-28) Förslag till plank ut med Storavägen hör inte hemma i

Arild. Det kommer förfula området och för tankarna till storstad. Det finns mycket
bebyggelse längs landsvägarna i bygden som klarar sig utmärkt utan. Det råder även
hastighetsbegränsning på platsen vilket gör att trafikljudet minskar.

Att bygga 200 kvm plus 50 kvm samt 8 meter högt kommer på så små tomter ha fel
dimensioner. Vi i byn undrar också hur detta stärker bykänslan?
Vidare är det tänkte platsen åkermark vilket inte ska bebyggas om det är riksintresse. Att
platsen har missköts i många år hör inte hit.
Efter att nu Blossalyckan är färdigbyggd är Hamnen och badplatserna mycket trånga och
klarar inte ytterligare belastning. Hur har kommunen tänkt bemöta det? Badplatserna är i
dåligt skick och kan inte på närmelsevis bemöta tillströmningen. Parkeringarna är ett
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annat bekymmer. Detta måste kommunen ha en plan för inför sommaren samt på längre
sikt.

Kommentar: Eftersom lagstiftningen har tydliga riktvärden avseende buller måste

åtgärder vidtas när nya bostadsområden planeras. I detta fall behövs ett plank, alternativt
en vall för att erhålla riktvärdena enligt lagstiftningen. Bullerutredningen som gjort inom
ramen för detaljplanen visar att bullervärdena överskrids.

Husstorlekarna varierar och beror på de framtida tomternas storlekar. Detaljplanen säger
att man får bygga 25% av tomtenytan. För att inte riskera att någon tomt blir för stor,
vilket skulle innebära en större byggrätt likaså, har vi satt ett tak, som är max 200kvm.
Alla byggnader kan inte bli 200 kvm för då blir det inte lika många tomter heller. Av den
totala byggnadsarean får 50 avsättas åt komplementbyggnad. Det är alltså inte 200 + 50
kvm. Vad gäller höjderna har vi satt bestämmelser om takvinklar. Vi har även satt en
totalhöjd om 8 meter. Det betyder att inga skorstenar eller andra byggnadstekniska delar
får sticka upp högra än det.
Platsen utgörs av energiskog i dagsläget. Ingen åkermark kommer att tas i anspråk i den
här planen.
Övriga frågor gällande hamnen är inget som kan åtgärdas i detaljplanen.
PRIVATPERSON 4(2021-11-08) Ett 1,5 m högt plan längs med den sträckan kommer inte

kännas så fint eller smälta in i omgivningen. Om denna utbyggnad blir verklighet hoppas
jag det blir en naturvall som ger ett naturligt inslag. Övriga fastigheter ligger längs med
stora vägen så kommer oavsett att frångå ”normal” bebyggelse i området. Det bästa vore
att placera fastigheterna längs med stora vägen som det är i övrigt. Med häckar/staket
eller liknande efter fastigheternas önskemål. Alternativt en grön strimma med små
träd/buskar innan fastigheterna börjar. Att bygga ett plank längs med vägen in i Arild
som nu kantas av vinodlingar och natur skulle vara fruktansvärt.

Kommentar: För att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer måste någon form av

bullerskydd tillkomma. Att placera fastigheterna mot Stora vägen är inte aktuellt då staten
är väghållare och motsätter sig något sådant. Att ha fler fastigheter mot Storavägen skulle
även missgynna området under sommaren när trafiken är som mest påtaglig. Det skulle
orsaka stopp i trafiken när boende ska köra in eller ut från fastigheterna.
Bullerproblematiken skulle tyvärr inte lösas av den gröna strimlan med träd och annan
vegetation.
PRIVATPERSON 5(2021-11-25) Husfärgerna är en detalj som möter människor som

kommer till Arild. Var snäll och färgsätt husen i mjuka varma färger.

Bestämmelser om takbeläggning som stämmer överens med omgivande byggnader ska
införas i detaljplanen, rött, gult tegeltak eller svart papp. Solpaneler bör/ska ingå i
nybyggnationen men göras smakfullt.
Hastigheten är 50 km/h fram till korsningen Stora vägen/Knaggestensvägen samt upp
mot Blossalyckan. Därefter är de 30km/h genom Arild. Hastigheten bör sänkas ner till
30km/h från korsningen Stora vägen/Stubbarps byaväg. Då kan man slippa bullerplank
som är helt artfrämmande i byn.
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I korsningen Stora vägen/Stubbarps byaväg finns en vacker stubbe som stått där sedan
länge. Den är vacker med sitt året runt gröna bladverk. Ett varmt välkomnande. Man kan
kanske bevara stubben istället för att ta bort den. Istället kan man lyfta fram Stubbarps
plats i legenden om Arild vid denna plats.

Kommentar:

Hastigheterna är något som ligger utanför detaljplanen. Dessutom är det inte kommunen
som är väghållare.
Grönskan över stubben kommer inte från själva stubben utan är en annan växt som täckt
det. Stubben är i självaverket dött och bedöms inte ha några andra värden. Vi förstår att
det är något som funnits på platsen länge, men en avvägning har fått göras mellan en
trafiksäker plats eller bevarandet av stubben. I detta fall väger det tyngre att han en tydlig
korsning utan några skymmande objekt.
PRIVATPERSON 6(2021-11-26) Bullervall/plank längs Stora vägen förefaller som helt

oacceptabelt för den känsliga kulturmiljön i Arildmed dess olika riksintressebestämmelser.
Ett sådant plank skulle få en ”tunneleffekt” och misspryda den vackra infarten till Arild å
det grövsta! Ev. problem med bullerstörningar torde bäst kunna dämpas med att sänka
hastigheten till max 30 km/tim med början vid korsningen Stora vägen/ Stubbarps
byaväg!
Yrkar att Blossalyckan med Blossavägen och Mattlummervägen omedelbart får sänkt
hastighet till 30km/tim för hela området i likhet med Knaggestensvägen/Hallastensvägen
på andra sidan Stora vägen och längs Stora vägen norrut in i Arild! Det förefaller ologiskt
att Blossalyckan området ska ha högre hastighet än övriga angränsande bostadsområden!
Hastighetsbegränsningen till 30 km/tim bör tydligt även omfattavägområdena vid
Stubbarps Byaväg och Lilla vägen!
Just i korsningen Stora vägen/Stubbarps Byaväg finns en stubbe som är bevuxen med
vintergröna växter, murgröna, varför stubben har ett åretruntgrönt bladverk, som är fint,
välkomnande och inbjudande förbesökande som närmar sig söderifrån! Dessutom finns
en extra dimension med namnet Stubbarp – varifrån S:t Arildlegenden enligt sägnen
skulle ha sitt ursprung - och Stubbarps byaväg. Jag anser därför att utformningen av
korsningen ska ta hänsyn till befintligt träd som bör få stå kvar som symbol för Stubbarp!
Bestämmelser om takbeläggning som stämmer överens med omgivande bebyggelse bör
införas i detaljplanen! Endast rött och gult tegeltak samt svart papptak ska få användas!
Plåttak ska under inga omständigheter få användas!

Kommentar: Eftersom bullerriktvärdena inte kan uppnås i det nya området måste

åtgärder vidtas. En vall/plank är nödvändigt enligt rådande omständigheter.
Hastigheterna råder inte kommunen över då det är Trafikverket som är väghållare. I en
detaljplan kan man inte reglera hastigheter, därför ligger frågan utanför planens ramar.

Det stämmer att stubben har funnits där länge. Dialog har förts med Trafikverket och
inga siktskymmande föremål får förekomma inom vägens säkerhetszon. I detta fall väger
korsningens tydlighet tyngre då det direkt inverkar på trafiksäkerheten i området.
PRIVATPERSON 7 (2021-11-30) Bullervallar/plank känns främmande och förfulande
mot Stora vägen i detta område som är porten in till Arild. Om området ska bebyggas så
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låt det ske med villkor som är i samklang med den öppna och varierande bebyggelsen av
mindre hus som finns där idag och i närmaste omgivningen.
Kommentar: Att erhålla bullervärdena är ett krav enligt lagstiftningen samt från
Trafikverket som är väghållare. Därför måste ett bullerplank/vall säkras i detaljplanen.

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE

Planförslaget har kompletterats med följande
• Fler utformnings bestämmelser, som exempelvis placering och ändring av takvinklar.
Detta för att säkerställa en utformning som avspeglar omgivningen.
• För att säkerställa att inga uteplatser anläggs för nära Stora vägen med risk att få
höga bullervärden vid uteplats, har en bestämmelse tagits fram som inte tillåter
några uteplatser 15 meter från vägens mitt.
• Tomterna som gränsar mot Stubbarps byaväg får en bestämmelse som tvingar dem
att placera och utföra uteplatserna så att dem erhåller bullervärdena.
• För att säkerställa att in/utfarterna hamnar längs med den nya gatan som planeras,
har utfartsförbud lagts mot kommunens befintliga gator.

KVARSTÅENDE ERINRINGAR
Efter genomförd granskning revideras/komplettering planförslaget enligt redovisning
under ”Ändringar av planförslag inför antagande”. Ändringarna görs i syfte att försöka säkra att
utformningen samspelar med det befintliga, men utan att behöva detaljreglera exakta val
av material.
Övriga ändringar har gjorts med syfta att öka säkerheten i området genom utfartsförbud
från tomterna till kommunens befintliga vägar samt ställa krav på att bullerutsatta tomter
ska visa på att man anlägger och utformar uteplatserna så att bullervärdena erhålls.
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR

Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför:
• Stubbarp 5:7 – Uppföra ett plank längs med min fastighet också.
• Stubbarps vägsamfälligheten - Utfarten på Stubbarps byaväg slopas och ersätts
med en passage för gående och cyklister.
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande

•
•
•
•
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Att inte bygga bullerplank om 1,5 meter i höjd mot tomter som vetter mot Stora
vägen.
Att behålla stubben i korsningen Stubbarps byaväg/Stora vägen.
Detalj bestämma takbeläggning.
Att bebyggelse är olämpligt i aktuellt område enligt riksintressen som området
omfattas av.
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Godkännande av drifts- och underhållsavtal mellan
Höganäs kommun och Jonstorp vägförening
KS/2011/698
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)

Sammanträdestid

kl 15:00-17:30

Paragrafer

§61

JUSTERING
Utsedd att justera

Fredrik Eljin (KD)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

KS/2011/698

§ 61
GODKÄNNANDE AV DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSAVTAL MELLAN
HÖGANÄS KOMMUN OCH JONSTORP VÄGFÖRENING
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick av kommunstyrelsen den 9 januari 2018 i uppdrag att
förbereda övergång till kommunalt huvudmannaskap för Jonstorp vägförening. Ett första steg i denna
process är att kommunen övertar drift och underhåll av vägförening. För att ett övertagande av
Höganäs kommun ska vara möjligt måste ytorna innan övertagande motsvara samma genomsnittliga
standard som där kommunen är huvudman. Vid besiktning av ytorna konstaterades att Jonstorp
vägförening behövde rusta upp sina anläggningar med åtgärder motsvarande cirka 5 mnkr, vilket
beräknades vara klart tidigast den 1 januari 2022. Underlag för beslut om detta lämnades av teknik- och
fastighetsförvaltningen i tjänsteskrivelse den 13 maj 2019, vilket godkändes av kommunstyrelsen den 4
juni 2019.
Jonstorp vägförening är nu klar med upprustningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har
utarbetat ett förslag på avtal gällande från och med den 1 april 2022. Avtalet gäller fram tills det att
vägföreningen upplöses genom lantmäteriförrättning och att nödvändiga detaljplaneändringar vunnit
laga kraft. I avtalsförslaget förutsätts att kommunen bekostar både lantmäteriförrättningar och
detaljplaneändringar.
Merkostnaderna för övertagandet av drift och underhåll för Jonstorp vägförening är inarbetade i
samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget 2022, plan 2023-2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 29,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 31 januari 2022,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förslag till drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun
och Jonstorp Vägförening.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun och Jonstorp Vägförening,
att bemyndiga teknik- och fastighetschefen att underteckna driftsavtalet mellan kommunen och
Jonstorp vägförening.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-11
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Godkännande av drifts- och underhållsavtal mellan
Höganäs kommun och Jonstorp vägförening
Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick av kommunstyrelsen den 9 januari 2018 i uppdrag att förbereda
övergång till kommunalt huvudmannaskap för Jonstorp vägförening. Ett första steg i denna process är att
kommunen övertar drift och underhåll av vägförening. För att ett övertagande av Höganäs kommun ska
vara möjligt måste ytorna innan övertagande motsvara samma genomsnittliga standard som där
kommunen är huvudman. Vid besiktning av ytorna konstaterades att Jonstorp vägförening behövde rusta
upp sina anläggningar med åtgärder motsvarande ca 5 mnkr, vilket beräknades vara klart tidigast 1 januari
2022. Underlag för beslut om detta lämnades av teknik- och fastighetsförvaltningen i tjänsteskrivelse den
13 maj 2019, vilket godkändes i kommunstyrelsen den 4 juni 2019
Jonstorp vägförening är nu klar med upprustningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har utarbetat
ett förslag på avtal gällande från och med den 1 april 2022. Avtalet gäller fram tills det att vägföreningen
upplöses genom lantmäteriförrättning och att nödvändiga detaljplaneändringar vunnit laga kraft. I
avtalsförslaget förutsätts att kommunen bekostar både lantmäteriförrättningar och detaljplaneändringar.
Merkostnaderna för övertagandet av drift och underhåll för Jonstorp vägförening är inarbetade i
samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget 2022, plan 2023-2024.
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förslag till drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun och
Jonstorp Vägförening,
Kommunstyrelsen beslut den 4 juni 2019, § 103,
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 21 maj 2019, § 65,
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 maj 2019,
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2018, § 6,
Kommunstyrelsens arbetskott beslut den 12 december 2017, § 127,
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2017.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna drifts- och underhållsavtal mellan Höganäs kommun och Jonstorp Vägförening,
att bemyndiga teknik- och fastighetschefen att underteckna driftsavtalet mellan kommunen och Jonstorp
vägförening

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef
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1996 beslöt kommunfullmäktige ”att kommunen övertar ansvaret för väghållningen i
hela kommunen samt att detta verkställs i den takt som kommunens ekonomi
tillåter”. Frågan aktualiserades av flera vägföreningar 2009, varefter kommunen gick
ut med en intresseförfrågan till dessa. Fyra av dem tackade ja till kommunalt
huvudmannaskap. Därefter har fler vägföreningar visat intresse bland annat Jonstorp
vägförening. En grundförutsättning i diskussionen kring övergång till kommunalt
huvudmannaskap har varit att de ytor, som kommunen övertar, är upprustade till
kommunal standard.
Eftersom myndighetsdelen, detaljplanearbete och lantmäteriförrättning, tar tid har
detta drift- och underhållsavtal tagits fram för att gälla fram till dess att
huvudmannaskapet juridiskt är överfört till Höganäs kommun

FÖRSLAG TILL
DRIFT- OCH UNDERHÅLLSAVTAL.
Parter:

Höganäs kommun org 21200-1165
Jonstorp vägförening org 843000-6463

Höganäs kommun övertar drift- och underhåll av ytor på gemensamhetsanläggningen
Jonstorp GA:5 från och med den 1 maj 2022.
Höganäs kommun har besiktigat allmän platsmark och anläggningar och funnit att de
krav och den standard som kommunen ställer är uppfyllda.
Skötseln kommer att ske enligt kommunal standard. Vägföreningen kan inte ställa
andra krav på kommunen gällande drift och underhåll, än de som ingår i kommunens
standard.
Höganäs kommun övertar ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärder från och med det datum
då drifts- och underhållsavtalet börjar gälla.
Höganäs kommun övertar det juridiska ansvaret för uppkomna skador på grund av
bristande underhåll, samt tecknar försäkring för detta från och med det datum då
drifts- och underhållsavtalet börjar gälla.
Höganäs kommun debiterar inga kostnader för drift- och underhåll. Ersättningen
regleras istället genom att utbetalning av vägbidrag upphör i samband med att
kommunen övertar drift och underhåll.

HÖGANÄS KOMMUN
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Vägföreningen kvarstår som juridisk person fram till vägförening upplösts enligt
lantmäteriförrättning. Detta innebär att vägföreningen fortfarande är huvudman för
allmän platsmark och måste ha en styrelse fram till att vägföreningen upplöses.
Kommunen påbörjar snarast detaljplanearbetet för förändring av huvudmannaskapet
samt initierar lantmäteriförrättningen. Uppskattad tid för övergång till kommunalt
huvudmannaskapet är 1-2 år efter påbörjat detaljplanearbete och lantmäteriförrättning.
Kommunen står för de kostnader som uppkommer i samband med
detaljplaneändringar och lantmäteriförrättningar. Vägföreningen ska dock vara
behjälpliga med information om andelstal och deltagande fastigheter för att underlätta
lantmäteriförrättningen.
Eventuella statliga vägbidrag uppbärs av kommunen från och med 1 maj 2022.
Avtalet upphör utan uppsägning när lantmäteriförrättningen är verkställd och
huvudmannaskapet juridiskt är överfört till Höganäs kommun.
Efter undertecknandet av detta avtal är parterna överens om att det inte finns några
övriga skyldigheter eller åtagande parterna emellan.

Höganäs den 2022 -

Jonstorp den 2022 -

……………………..

……………………….

Margareta Engkvist Björkenhall
Höganäs kommun

Per Möller
Jonstorps Vägförening
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Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lars Linderot (M)
Göran Bengtsson (M)
Sandra Kovács (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)
Johan Ingvarson (MP)
Leif Löwegren (SD)
Margareta Widell (M) ersätter Anna Larsson (M)
Reinhold Knutsson (S) ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)

Sammanträdestid

kl 15:00-17:30

Paragrafer

§63

JUSTERING
Utsedd att justera

Fredrik Eljin (KD)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

KS/2021/627

§ 63
SVAR PÅ MOTION OM ATT AVSKAFFA KARENSAVDRAGET
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 16 december 2021. Motionärerna yrkar att
Höganäs kommun genom kollektivavtal avskaffar karensavdraget för alla kommunens anställda.
Karensavdrag är ett avdrag från sjuklönen, alternativt sjukpenningen. Reglerna om karensavdrag trädde
i kraft den 1 januari 2019 och ersatte reglerna om karensdag. Karensavdraget för en arbetsgivare
regleras i sjuklönelagen. Det finns möjlighet för en arbetsgivare att teckna lokala kollektivavtal med en
annan reglering och därmed inte göra karensavdrag för den enskilda arbetstagaren. Arbetsgivaren anser
dock att detta inte är en fråga för en enskild arbetsgivare att ta ställning till, utan en fråga för
lagstiftningen och sjukförsäkringen. Arbetsgivaren ser vikten av att ha ett sammanhållet system för
sjukförsäkringen och andra ersättningar/avdrag som den enskilda arbetstagaren erhåller. Att
arbetsgivaren ersätter avdrag för karensavdraget, skulle kunna rubba systemet och få konsekvenser som
Höganäs kommun inte ensidigt kan utreda och förespå.
Förslaget innebär också oförutsägbarhet och en kostnadsökning som är svår att planera för Höganäs
koncern, då sjukfrånvaron varierar från år till år. Under 2021 har totalt sett karensavdrag för hela
koncernen gjorts på knappt 5 miljoner. De andra nordiska länderna har inte karensavdrag eller
karensdag. Sjukfrånvaron i de andra länderna kan dock inte påvisa att karensavdraget har en påverkan
på frånvaron. Trots att Finland och Danmark som sagt inte har avdrag har de en lägre frånvaro än
Sverige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 31,
Kommunledningskontoret, yttrande den 2 februari 2022,
Emma Wennerholm (V), motion om att avskaffa karensavdraget, inkommen den 16 december 2021.
Förslag till beslut
Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Kerstin Björkäng
Wireheds (S) bifallsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Kerstin Björkäng Wirehed (S) och Reinhold Knutsson (S) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag
till beslut.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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2022-02-02
KS/2021/627

SLUTLIG INSTANS:

YTTRANDE ÖVER MOTION OM ATT
AVSKAFFA KARENSAVDRAGET
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 16 december 2021.
Motionärerna yrkar att Höganäs kommun genom kollektivavtal avskaffar karensavdraget
för alla kommunens anställda.
Beslutsunderlag
Emma Wennerholm (V): Motion om Avskaffa karensavdraget, inkommen den 16
december 2021.
Yttrande
Karensavdrag är ett avdrag från sjuklönen, alternativt sjukpenningen. Reglerna om
karensavdrag trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte reglerna om karensdag.
Karensavdraget för en arbetsgivare regleras i sjuklönelagen. Det finns möjlighet för en
arbetsgivare att teckna lokala kollektivavtal med en annan reglering och därmed inte göra
karensavdrag för den enskilda arbetstagaren. Arbetsgivaren anser dock att detta inte är en
fråga för en enskild arbetsgivare att ta ställning till, utan en fråga för lagstiftningen och
sjukförsäkringen. Arbetsgivaren ser vikten av att ha ett sammanhållet system för
sjukförsäkringen och andra ersättningar/avdrag som den enskilda arbetstagaren erhåller.
Att arbetsgivaren ersätter avdrag för karensavdraget, skulle kunna rubba systemet och få
konsekvenser som Höganäs kommun inte ensidigt kan utreda och förespå.
Förslaget innebär också oförutsägbarhet och en kostnadsökning som är svår att planera
för Höganäs koncern, då sjukfrånvaron varierar från år till år. Under 2021 har totalt sett
karensavdrag för hela koncernen gjorts på knappt 5 miljoner.
De andra nordiska länderna har inte karensavdrag eller karensdag. Sjukfrånvaron i de
andra länderna kan dock inte påvisa att karensavdraget har en påverkan på frånvaron.
Trots att Finland och Danmark som sagt inte har avdrag har de en lägre frånvaro än
Sverige.
Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.
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Kommunchef
Anne Petäjäjärvi Johansson
HR-chef
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SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE ATT
AVSKAFFA KARENSAVDRAGET
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 16 december 2021. Motionären
yrkar att Höganäs kommun genom kollektivavtal avskaffar karensavdraget för alla
kommunens anställda.
Yttrande
Kommunledningskontorets skriver i sitt yttrande över motionen att det är möjligt för en
arbetsgivare att genom att teckna lokala kollektivavtal inte göra karensavdrag för
arbetstagarna. Liksom kommunledningskontoret anser jag att det är viktigt att vi har ett
sammanhållande system för sjukförsäkringen och att ett avsteg från den ordningen skulle
kunna rubba systemet och få konsekvenser som kommunen inte kan förutspå. Att
avskaffa karensavdraget medför också en stor osäkerhet och en svårkontrollerad
kostnadsökning.
Med anledning av ovanstående anser därför även jag att motionen ska avslås.
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande

HÖGANÄS KOMMUN
NÄMNDSSERVICE KLK
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Svar på motion angående Ängelholm/Helsingborgs
flygplats
KS/2021/566
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)

Sammanträdestid

kl 15:00-17:30

Paragrafer

§64

JUSTERING
Utsedd att justera

Fredrik Eljin (KD)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

Protokollet justerat den

2022-03-15

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-03-16
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

KS/2021/566

§ 64
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ÄNGELHOLM/HELSINGBORGS
FLYGPLATS
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Louise Stjernquist, Ros-Mari Paulsson och Ulrika Adsersen (L) den 11
november 2021. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige i Höganäs kommun ska få rapporter om
utvecklingen av Ängelholm/Helsingborgs flygplats minst en gång i halvåret samt att rapporterna ska
innehålla såväl ekonomiska kalkyler som framtidsprognoser.
Höganäs kommun är en av delägarna i Ängelholm/Helsingborgs flygplats genom Ängelholm
Helsingborgs Flygplats Holding AB. Om en kommun lämnar över skötseln av en kommunal
angelägenhet till ett helägt eller delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget ger
allmänheten insyn i den verksamheten som lämnats över och i en omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt (kommunallagen 10
kap 3 och 4 §).
Kommunen har ett antal helägda kommunala bolag, till exempel Höganäs Energi, Höganäshem och
Höganäs Omsorg. Det finns idag väl upparbetade rutiner gällande hur dessa rapporterar om deras
utveckling till kommunen. Det borde vara relativt enkelt att ansluta Ängelholm Helsingborgs Flygplats
Holding AB till dessa rapporteringsrutiner.
Kommunledningskontorets bedömning är att motionärernas förslag ligger i linje med kommunallagens
intentioner vad gäller kommunala bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 32,
Kommunledningskontoret, yttrande den 15 februari 2022,
Louise Stjernquist, Ros-Mari Paulsson och Ulrika Adsersen (L): Motion om Ängelholm/Helsingborgs
flygplats, inkommen den 11 november 2021.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding
AB rapporterar om sin verksamhet i enlighet med motionens intentioner.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
SIGNATUR
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

Anslaget nedtages den

2022-04-11
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YTTRANDE

1 (1)

2022-02-15
KS/2021/566

SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

YTTRANDE ÖVER MOTION OM ÄNGELHOLM
HELSINGBORGS FLYGPLATS
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Louise Stjernquist, Ros-Mari Paulsson och Ulrika Adsersen (L)
den 11 november 2021. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige i Höganäs kommun
ska få rapporter om utvecklingen av Ängelholm/Helsingborgs flygplats minst en gång i
halvåret samt att rapporterna ska innehålla såväl ekonomiska kalkyler som
framtidsprognoser.
Beslutsunderlag
Louise Stjernquist, Ros-Mari Paulsson och Ulrika Adsersen (L): Motion om
Ängelholm/Helsingborgs flygplats, inkommen den 11 november 2021.
Yttrande
Höganäs kommun är en av delägarna i Ängelholm/Helsingborgs flygplats genom
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Om en kommun lämnar över skötseln av
en kommunal angelägenhet till ett helägt eller delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se
till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamheten som lämnats över och i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt (kommunallagen 10 kap 3 och 4 §).
Kommunen har ett antal helägda kommunala bolag, till exempel Höganäs Energi,
Höganäshem och Höganäs Omsorg. Det finns idag väl upparbetade rutiner gällande hur
dessa rapporterar om deras utveckling till kommunen. Det borde vara relativt enkelt att
ansluta Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB till dessa rapporteringsrutiner.
Kommunledningskontorets bedömning är att motionärernas förslag ligger i linje med
kommunallagens intentioner vad gäller kommunala bolag.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

bifalla motionen,

att

uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att Ängelholm Helsingborgs
Flygplats Holding AB rapporterar om sin verksamhet i enlighet med motionens
intentioner.

Herman Crespin
Kommunchef

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

1 (1)

2022-03-0703-02
KS/2021/566566

SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ÄNGELHOLMHELSINGBORGS FLYGPLATSANGÅENDE
ÄNGELHOLM/HELSINGBORGS FLYGPLATS
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Louise Stjernquist, Ros-Mari Paulsson och Ulrika Adsersen
(L) den 11 november 2021. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska få rapporter
om utvecklingen minst en gång i halvåret och att rapporterna ska innehålla såväl
ekonomiska kalkyler som framtidsprognoser.
Yttrande
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionärernas förslag ligger i linje med
kommunallagens intentioner för kommunala bolag. Rutiner finns redan idag för hur de
kommunala bolagen ska rapportera till kommunen, det är naturligt att även
flygplatsbolaget rapporterar enligt dessa rutiner.
Jag instämmer i kommunledningskontorets yttrande och anser att motionen ska bifallas.
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bifalla motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande

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

211111

Ängelholm/Helsingborgs flygplats
Höganäs kommun är en av delägarna i Ängelholm/Helsingborgs flygplats, något
som Liberalerna också var positiva till eftersom vi tror det är bra för både
Höganäs kommun och hela Nordvästra Skåne att flygplatsen finns kvar.
Dock behövs en bättre uppföljning av hur det går för Ängelholm/Helsingborgs
flygplats och vi anser att medborgarna i kommunen, vars skattepengar
bekostat kalaset, ska ha möjlighet till insyn.
Via fullmäktige, som ju webbsänds, kan alla som så önskar ta del av
rapporterna och kunna följa hur det går för flygplatsen. Det är också vårt
ansvar som förtroendevalda att noga följa utvecklingen för att kunna vidta
åtgärder och ta underbyggda beslut framöver.
Därför yrkar vi:
Att kommunfullmäktige ska få rapporter om utvecklingen minst en gång i
halvåret
Att rapporterna innehåller såväl ekonomiska kalkyler som framtidsprognoser

För Liberalerna i Höganäs

Louise Stjernquist

Ros-Mari Paulsson
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Svar på motion angående stöd vid deltagande i
Eric Ruuths verksamheter
KS/2021/40
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Bertil Ziegler (M)
Eva Hemström (C)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)

Sammanträdestid

kl 15:00-17:30

Paragrafer

§65

JUSTERING
Utsedd att justera

Fredrik Eljin (KD)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)
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KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08
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2022-03-15

Tillkännagivandet av justeringen har den
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2022-03-16
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-08

KS/2021/40

§ 65
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE STÖD VID DELTAGANDE I ERIC
RUUTHS VERKSAMHETER
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Johan Ingvarsson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP) den
11 november 2021. Motionärerna föreslår att det inrättas ett stöd till barn och unga vars familj inte kan
erlägga kursavgiften för att delta i Eric Ruuthskolans verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen får sedan 2020 ett årligt anslag av Lions i Höganäs för att dessa barn
och unga ska kunna delta i verksamheten och erläggas kostnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen
föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 februari 2022, § 33,
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 17 februari 2022.
Deltar ej i beslutet
Johan Ingvarsson (MP), Reinhold Knutsson (S) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) deltar inte i
beslutet.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-11
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-02-17
KS/2021/40

SVAR PÅ MOTION FRÅN MILJÖPARTIET ANGÅENDE STÖD
VID DELTAGANDE I ERIC RUUTHS VERKSAMHETER
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna föreslår att det inrättas ett stöd till barn och unga vars familj inte kan erlägga den
kursavgiften
för
att
delta
i
kulturskolans
verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen får sedan 2020 ett årligt anslag av Lions i Höganäs för att dessa barn och
unga ska kunna delta i verksamheten och erlägga kostnaden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 februari 2022.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås
avslå motionen.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef

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

1 (1)

2022-03-02
KS/2021/40

SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE STÖD
VID DELTAGANDE I ERIC RUUTHS
VERKSAMHETER
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter och Göran Lock (MP)
den 20 januari 2021. Motionärerna yrkar att berörda förvaltningar får i uppdrag att
undersöka hur ett stöd enligt motionen kan ordnas samt att man beräknar vilka medel
som skulle behövas för att täcka behoven.
Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt svar att man sedan 2020 får ett årligt anslag
av Lions i Höganäs för att de barn som behöver det ska få ett stöd så de kan delta i
verksamheten på Eric Ruuth. Detta var ett faktum redan innan motionen lämnades in
vilket torde ha varit bekant för motionärerna då de är representerade i Kultur och
fritidsutskottet.
Jag anser därför att motionen ska avslås.
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande

HÖGANÄS KOMMUN
NÄMNDSSERVICE KLK
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Motion
angående stöd till avgift för deltagande i Eric Ruuths verksamhet
Eric Ruuth kulturhus är en mycket viktig och uppskattad verksamhet i Höganäs.
Verksamheten innefattar musik-, dans- och teaterundervisning m fl skapande verksamheter,
enskilt och i grupp, samt fritidsverksamhet.
Ett stort antal barn och ungdomar deltar varje år i aktiviteterna. För en del är Eric Ruuth bara
en del av allt annat man har för sig men för en del blir Eric Ruuth med sin engagerade
personal och gemenskap extra viktig. De har kanske haft svårt att finna sig tillrätta på andra
arenor men hittat “sin plats i livet” på just Eric Ruuths kulturhus. Att hitta en gemenskap där
man kommer till sin rätt är viktigt för självkänsla och självförtroende och ger större hopp inför
framtiden. Att delta i verksamheten kan göra att unga människor upptäcker sina talanger och
får chans att utveckla dem och bidra till att förebygga framtida svårigheter.
Kostnaden för att delta i verksamheter under en termin är i dagsläget 900 kronor och om det
finns flera syskon i en familj, 1500 kronor för alla tillsammans.
I Höganäs finns många familjer för vilka denna terminsavgift inte är något problem. Det finns
emellertid också familjer där 900 kronor framstår som en oöverstiglig kostnad. Samtidigt kan
det vara i just en sådan familj som ett barn har ett extra stort behov av att kunna delta. Det är
därför viktigt att se till att alla barn och ungdomar som vill får möjlighet att delta utan att den
egna familjens ekonomi utgör ett hinder.
Det kan finnas olika sätt att åstadkomma detta stöd varför vi föreslår att berörda förvaltningar
får i uppdrag att utreda hur det bäst kan åstadkommas. Det är viktigt att det blir ett sätt som
är enkelt och ändå “träffar rätt”.

Miljöpartiet de gröna föreslår
att berörda förvaltningar får i uppdrag att undersök hur ett stöd enlig ovan kan ordnas
samt
beräknar vilka medel som skulle behövas för att täcka behoven.

För Miljöpartiet de Gröna
Johan Ingvarson

Barbro Stigsdotter

Göran Lock
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Ny motion
KS/2022/197
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Motion

220315

Utveckla den kommunala demokratin och öppna nämndsmöten för åhörare
Demokrati är något som gärna tas för givet, men händelser i omvärlden påminner oss
ständigt om att det är något som måste försvaras, värnas och utvecklas.
Vi Liberaler ser det behovet även i vår kommun.
För oss innebär demokrati att vi ska ha en frisk debatt mellan oss politiskt aktiva, såväl som
med kommunens invånare. För liberaler innebär begreppet demokrati också att vi ger
medborgarna korrekt och relevant information, speciellt när det gäller lokala beslut som
direkt påverkar medborgarnas vardag.
Informations- och kommunikationsprocessen till politiken och allmänheten kan och bör
utvecklas ordentligt. Som exempel kan nämnas kommunikationen runt Väsby förskola,
omorganisering inom socialtjänsten, Norra Hages förskola och hållbarhetsschema inom
HOAB, som alla lämnade mycket att önska för alla inblandade. Kommunen ska inte ha något
att dölja. Hade det inte varit snyggt att låta intresserade, och de som blir direkt påverkade av
beslutet, kunna få höra de olika partiernas resonemang och hur vi röstar?
Vi tycker det är viktigt att upprätthålla och vidareutveckla en levande, lokal demokrati.
Därför bör intresserade invånare, såväl som de vilka direkt berörs av olika beslut ges
möjlighet att kunna lyssna på eller närvara vid nämndsmöten som åhörare. Därför föreslår
Liberalerna Höganäs:
Att i de fall inte sekretessbestämmelser begränsar det, ge allmänheten tillgång till att vara
åhörare vid nämnds och styrelsemöten, till exempel via webbsändningar.
Att det införs augusti 2022

Louise Stjernquist

Ros-Mari Paulsson

Ulrika Adsersen
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