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     KS/2017/650 
§ 5 
Utveckling av Höganäs hamnområde 
Sammanfattning av ärendet   
1.1 BAKGRUND 
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till 
stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs 
centrum och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt. 
 
I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. Förslaget 
röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag men under 2017 
och 2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på 
kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 § 33 om riktlinjer för hamnområdets utveckling: 
• Hamnen som en del av staden och bygden - Hamnen är idag en av kommunens främsta 
besöksattraktioner för såväl kommuninvånare som externa besökare. Utvecklingen av hamnen är 
därför i framtiden en nyckelfaktor i kommunens ambition att växla upp upplevelsenäringen. 
Utvecklingen av denna måste dels handla om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen ska bidra 
till och skapa förutsättningar för besöksnäringen, företagen och invånarna i hela kommunen att 
utvecklas. 
 
• Koppla samman stad och hamn - Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag uppfattas 
som isolerat och avsides. Öka tillgängligheten till hamnområdet och krymp de mentala avstånden 
genom att väva samman hamnen med stadskärnan och intilliggande områden. 
 
• Ge hamnen liv året om - Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året. 
 
• Bygg in de gröna värdena - Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor med 
svårdefinierade kvalitativa värden. Utveckla de gröna värdena genom platsbildningar och rumslighet 
som stimulerar till mötesplatser och aktiviteter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 § 11 bland annat att som framtidsscenario (skala 
för bebyggelse) för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa – 
Utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att 
utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda 
skalan. 
 
Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell med minst cirka 100 rum i 
hamnområdet i Höganäs. Annordias bedömning är att kommunens läge, attraktiva miljö och sto¬ra 
upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar ge¬nerellt. Annordias 
bedömning är dock att det befintliga marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort för etablering av en ny 
hotellanläggning med minst 100-rum och som inte är reseanledning i sig själv. Annordias 
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rekommendation är istället att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och som 
erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna 
marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 111 bland annat att uppdra åt planavdelningen att initiera 
en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde samt att uppdra 
åt kommunledningskontoret att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling 
av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som 
ökar attraktiviteten för potentiella gäster. Parallellt ska frågan om båtutställningsplatser utredas. 
 
1.2 UTREDNINGEN 
Kommunledningskontoret har bildat en styrgrupp för projektet bestående av kommunchef Herman 
Crespin, Samhällsbyggnadschef Jacob von Post, Näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron, planarkitekt 
Karin Stenholm samt projektledare Emma Håkansson. Under 2020 har projektgruppen genomfört 
följande aktiviteter: 
- Investeringsprospekt och utskick till intressenter (bilaga 1 till markanvisningsavtalet). 
- Säljaktiviteter som annonsering och samtal med potentiella investerare/exploatörer. 
- Visningar för potentiella investerare/exploatörer. 
- Möte med länsstyrelsen om hamnens utveckling. 
- Påbörjat en fördjupad klimatutredning. 
- Lokaliseringsutredning, workshops och dialog om alternativa båtuppställningsplatser. 
- Dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, Höganäs AB samt Höganäs 
Roddklubb om hamnens utveckling. 
- Värdering av det aktuella byggrätten för hotell (bilaga 3 till markanvisningsavtalet). 
 
1.3 FÖRSLAG PÅ ETABLERING HOTELL I HÖGANÄS HAMN 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. 
Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv 
för utveckling av hamnområdet, togs fram och har skickats till ca 350 potentiella intressenter. Tiden för 
att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal. 
 
Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade intresseanmälan (bilaga 2 till 
markanvisningsavtalet). Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av byggnaderna 
på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med 
anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet (med ca 60-70 rum), 
möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum 
för veckouthyrning (20-30 rum); annexen innehåller även t.ex. surdegsbageri och konditori samt 
blomsterhandel. Mitt på torget finns ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är 
att rökeriet skall bli en naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och 
Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett mindre växthus. I 
växthuset kan man hålla konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera 
uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året 
såsom farmers market och fira högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring 
området och komplettera de andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden. 
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Projektgruppens uppfattning är att anbudet uppfyller samtliga kriterier och krav som satts upp av 
Höganäs kommun. Förslaget anses vara tilltalande för invånare och besökare till Höganäs och smälter 
väl in i övrig bebyggelse och karaktären i området. Anbudet kompletterar befintliga verksamheter i 
området och kan bli en reseanledning till Höganäs i kombination med andra starka reseanledningar i 
kommunen. Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i Höganäs och i regionen, har gedigen 
erfarenhet inom drift och utveckling av hotell och restaurangverksamhet samt bra arkitektoniska 
referenser. Projektgruppens förslag är därför att kommunen nu går vidare med ett markanvisningsavtal 
med Morshamn fastigheter AB för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom 
området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021, 
Markanvisning Morshamn Fastigheter AB, 
Bilaga 1 – prospekt Höganäs hamn, 
Bilaga 2 – intresseanmälan, 
Bilaga 3 – värdering. 

  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/82 
§ 6 
Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn 
Sammanfattning av ärendet   
1.1 BAKGRUND 
Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet. 
Investeringar har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. En 
utbyggnad i hamnen med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till förslag, 
men röstades emot i en lokal folkomröstning 2014. Under 2017 genomfördes en medborgardialog om 
hamnområdets utveckling framöver. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa - Utveckla hamnen och bygg småskaligt 
och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 
2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga funktioner, 
verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också 
belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för 
båtar och eventuellt andra frågor. 
 
Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell i hamnområdet i Höganäs. 
Annordias rekommendation är att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och 
som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den 
egna marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området. Den 8 september 2020, § 148, beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka intresset hos olika investerare 
för att etablera ett mindre hotell i hamnområdet. 
 
1.2 FÖRSLAG PÅ NY BÅTUTSTÄLLNINGSPLATS 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Tiden för att 
inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området 
Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa 
och rökeri i Höganäs hamn. Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av 
byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett 
livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. 
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Etableringen innebär att cirka 4 200 kvm yta för båtutställningsplats behöver ersättas. Styrgruppen för 
utvecklingen av hamnområdet har gått igenom ett antal olika ytor och efter hand har de ytor som 
bedömts som mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 2020 deltog ett antal 
politiker i bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut för det fortsatta arbetet. 
Dessa ytor beskrivs i lokaliseringsutredning för båtutställningsplats Höganäs hamn, bilaga 1. 
 
Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, 
Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb om hamnens utveckling och alternativa båtutställningsplatser. 
Den gemensamma uppfattningen är att en placering av ny båtutställningsplats inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 - den så kallade cirkusplatsen alternativ 2 i lokaliseringsutredning - är 
det bästa alternativet. Fastigheterna ägs av Höganäs Hamnbyggnads AB (dotterbolag till Höganäs AB) 
respektive Höganäs kommun. 
 
Kommunledningskontoret har fört diskussioner med Höganäs AB och parterna är överens om att 
samarbeta för att göra det möjligt att använda ett område om cirka 10 100 kvm inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 för båt- och husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser. 
Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell detaljplan. Vidare är parterna överens att i samband 
med färdigställande av detaljplan för fastigheterna upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av 
marken. Arrendeavtalet ska gälla tills vidare med en uppsägningstid på fem år. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltning, biluppställningsplats den 3 februari 2021. 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 
36:16, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen, 
 
att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och 
Höganäs Hamnbyggnads AB. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2019/189 
§ 7 
Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför samråd 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 36, att uppdra planavdelningen att genomföra 
planprocess för Sibyllan 1. 
 
Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Under 2019 anordnade Höganäs 
kommun en markanvisningstävling, för att hitta en lämplig framtida användning av fastigheten. 3Etage 
fastighets AB vann tävlingen med verksamhetsidén att skapa ett dynamiskt kvarter bestående av 
bokaler samt behålla den äldre hörnfastigheten. Syftet är att den förslagna verksamheten och 
utformningen av byggnationen stärker och utvecklar stadskärnan och området kring Magasin 36. 
 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021, 
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021, 
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021. 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M), Lennart Nilsson (S) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad, Höganäs 
kommun, inför samråd, 
 
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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     KS/2019/714 
§ 8 
Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget 

m.m i Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra för boende. 
 
Planprocessen genomfördes inledningsvis med ett begränsat standardförfarande. Då det under 
samrådet inkom synpunkter på förslaget innebar det att planprocessen ändrades från begränsat 
standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebar att samrådsförslaget revideras och ytterligare 
chans att lämna synpunkter gavs under granskning. 
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande, den 11 februari 2021, 
  
Planprocessen 
Granskning genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021, 
Tjänsteskrivelse den 3 december 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 3 december 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 
december 2020, § 67, 
Samråd genomfördes mellan den 9 – 29 november 2020, 
Tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 27 oktober 2020, § 56, 
Samrådsförslag, upprättat den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 
oktober 2020, § 56, 
Kommunstyrelsen, beslut den 11 november 2019, § 166, 
Planutskottet, beslut den 29 oktober 2019, § 47, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019, 
Kartbilaga den 26 augusti 2019. 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs kommun, upprättad 
den 11 februari 2021. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2020/616 
§ 9 
Ändring av detaljplan för Mars 17 (Bruksskolan) samråd Höganäs 

kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Bruksskolan ska fortsättningsvis vara en F-9 skola med plats för 500 elever. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, tillsammans med utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en 
utbyggnad av skolan. För att klara av antalet inskrivna elever har ett antal paviljonger hyrts in. Avtalet 
för paviljongerna går ut 2023. Till dess bör utbyggnad av Bruksskolan stå klar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2020, § 179, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Mars 17 (Bruksskolan). Detaljplaneändringen av det aktuella området syftar 
till att möjliggöra en utbyggnad som långsiktigt tillgodoser skolans behov då paviljongerna ska tas bort. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 januari 2021, 
  
Planprocessen 
Samrådshandlingarna upprättades 11 februari 2021. 
Ändringen av detaljplanen genomförs med standardförfarande. 

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

Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att godkänna förslag till ändring av detaljplan för Mars 17 (Bruksskolan), upprättat den 11 februari 
2021, inför samråd. 
 

Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 
  

Protokoll KSPU 2021-02-23 (Signerat) Sida 12 av 17



 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  

 

 2021-02-23    
 

 

SIGNATUR   

 
  
 

     KS/2021/54 
§ 10 
Förslag till avtal om fastighetsreglering berörande Viken 134:6, 

125:1 och 15:7 (södra Viken) 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun, 212000-1165, planerar att exploatera delar av södra Viken. 
Exploateringsavdelningen har skrivit avtal med Bo Engström,  och Yvonne Engström, 

 om att parterna ska byta lika mycket mark med varandra samt att en liten del av Bo 
Engström,  och Yvonne Engströms,  fastighet Viken 125:1 som i 
detaljplanen utgör allmänplats ska genom fastighetsreglering föras över till Höganäs kommuns, 
212000-1165 fastighet Viken 134:6. 
  
Parterna är överens om att Höganäs kommun, 212000-1165 ska stå för förrättningskostnaderna och att 
ingen ersättning ska utgå. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 25 januari 2021, 
Avtal om fastighetsreglering berörande Viken 134:6, 125:1 och 15:7 med Bo Engström daterad den 18 
december 2020. 

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

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun, 212000-1165, samt Bo Engström, 

 och Yvonne Engström,  
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/46 
§ 11 
Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan) 
Sammanfattning av ärendet   
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har inkommit med förfrågan om att köpa fastigheten Rubinen 7. 
Denna fastighet är idag bebyggd. I byggnaden bedrivs förskola, allmänt nämnd som Hultaboskolan. 
Inom fastigheten går det att bygga ut förskoleverksamheten med ytterligare 800 kvm förskola. 
 
Förskoleverksamheten bedrivs idag av Montessoriförskolan Tellus, som även bedriver förskola/skola 
på fastigheten Guldfisken 1. Montessoriförskolan är idag trångbodda, denna försäljning kommer 
medge att skolverksamheten kan utöka/disponera om sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Värdering är gjord under hösten 2020, värdet på byggrätten är satt till 3 000 kr/kvm BTA, ett totalt 
värde om 2,4 Mkr. Värdet på byggnaden är 3,7 Mkr. Tillsammans ger detta en köpeskilling om 6,1 
Mkr. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 februari 2021, 
Köpekontrakt Rubinen 7. 

  
Jäv  
Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller i beslutet av ärendet. Anders 
Ståhl (M) ersätter Gustaf Wingårdh (M). 
  
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska remitteras till utbildningsnämnden för yttrande, i 
andra hand att avslå ärendet. 
  
Beslutsgång - avseende Lennart Nilssons (S) yrkande om remiss 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Lennart Nilssons (S) yrkande om att remittera ärende till 
utbildningsnämnden under proposition och finner att planutskottet beslutar att avslå förslaget. 
  
Omröstning begärs. 
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Lennart Nilssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande. 
  
Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster för avslag och 1 nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande beslutar 
planutskottet att avslå Lennart Nilsson (S) yrkande om att remittera ärendet till utbildningsnämnden 
för yttrande. 
  
Beslutsgång -  avseende ordförandes förslag mot Lennart Nilssons (S) yrkande 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut mot Lennart Nilssons (S) 
avslagsyrkande och finner att planutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag till beslut. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget. 
 
Reservation 
Lennart Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till beslut. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2020/537 
§ 12 
Förslag till tilldelning av byggherre inför markanvisning av Viken 

Centrum 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. 
 
En jurygrupp har utvärderat anbuden där utvärderingen har skett enligt fastställda kriterier utan 
inbördes rangordning. Kriterierna är: 
 
1. Arkitektonisk utformning och genomförbarhet baserade på lämnade referensprojekt 
2. Funktion (bra boendemiljö för äldre, platsbildning) 
3. Offererat pris per BTA, exklusive bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och andra kostnader 
kopplade till genomförandet av projektet. 
 
Exploateringsavdelningen föreslår till kommunstyrelsen att markanvisningsavtal tecknas med den 
byggherre som lämpar sig bäst för projektet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret 
Tävlingsbidragen (delades ut på sittande möte) 
Juryns bedömning. 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att teckna markanvisningsavtal med den byggherren som lämpar sig bäst för projektet. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2017/650 
§ 5 
Utveckling av Höganäs hamnområde 
Sammanfattning av ärendet   
1.1 BAKGRUND 
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till 
stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs 
centrum och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt. 
 
I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. Förslaget 
röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag men under 2017 
och 2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på 
kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 § 33 om riktlinjer för hamnområdets utveckling: 
• Hamnen som en del av staden och bygden - Hamnen är idag en av kommunens främsta 
besöksattraktioner för såväl kommuninvånare som externa besökare. Utvecklingen av hamnen är 
därför i framtiden en nyckelfaktor i kommunens ambition att växla upp upplevelsenäringen. 
Utvecklingen av denna måste dels handla om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen ska bidra 
till och skapa förutsättningar för besöksnäringen, företagen och invånarna i hela kommunen att 
utvecklas. 
 
• Koppla samman stad och hamn - Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag uppfattas 
som isolerat och avsides. Öka tillgängligheten till hamnområdet och krymp de mentala avstånden 
genom att väva samman hamnen med stadskärnan och intilliggande områden. 
 
• Ge hamnen liv året om - Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året. 
 
• Bygg in de gröna värdena - Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor med 
svårdefinierade kvalitativa värden. Utveckla de gröna värdena genom platsbildningar och rumslighet 
som stimulerar till mötesplatser och aktiviteter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 § 11 bland annat att som framtidsscenario (skala 
för bebyggelse) för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa – 
Utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att 
utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda 
skalan. 
 
Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell med minst cirka 100 rum i 
hamnområdet i Höganäs. Annordias bedömning är att kommunens läge, attraktiva miljö och sto¬ra 
upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar ge¬nerellt. Annordias 
bedömning är dock att det befintliga marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort för etablering av en ny 
hotellanläggning med minst 100-rum och som inte är reseanledning i sig själv. Annordias 
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rekommendation är istället att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och som 
erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna 
marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 111 bland annat att uppdra åt planavdelningen att initiera 
en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde samt att uppdra 
åt kommunledningskontoret att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling 
av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som 
ökar attraktiviteten för potentiella gäster. Parallellt ska frågan om båtutställningsplatser utredas. 
 
1.2 UTREDNINGEN 
Kommunledningskontoret har bildat en styrgrupp för projektet bestående av kommunchef Herman 
Crespin, Samhällsbyggnadschef Jacob von Post, Näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron, planarkitekt 
Karin Stenholm samt projektledare Emma Håkansson. Under 2020 har projektgruppen genomfört 
följande aktiviteter: 
- Investeringsprospekt och utskick till intressenter (bilaga 1 till markanvisningsavtalet). 
- Säljaktiviteter som annonsering och samtal med potentiella investerare/exploatörer. 
- Visningar för potentiella investerare/exploatörer. 
- Möte med länsstyrelsen om hamnens utveckling. 
- Påbörjat en fördjupad klimatutredning. 
- Lokaliseringsutredning, workshops och dialog om alternativa båtuppställningsplatser. 
- Dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, Höganäs AB samt Höganäs 
Roddklubb om hamnens utveckling. 
- Värdering av det aktuella byggrätten för hotell (bilaga 3 till markanvisningsavtalet). 
 
1.3 FÖRSLAG PÅ ETABLERING HOTELL I HÖGANÄS HAMN 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. 
Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv 
för utveckling av hamnområdet, togs fram och har skickats till ca 350 potentiella intressenter. Tiden för 
att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal. 
 
Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade intresseanmälan (bilaga 2 till 
markanvisningsavtalet). Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av byggnaderna 
på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med 
anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet (med ca 60-70 rum), 
möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum 
för veckouthyrning (20-30 rum); annexen innehåller även t.ex. surdegsbageri och konditori samt 
blomsterhandel. Mitt på torget finns ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är 
att rökeriet skall bli en naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och 
Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett mindre växthus. I 
växthuset kan man hålla konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera 
uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året 
såsom farmers market och fira högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring 
området och komplettera de andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden. 
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Projektgruppens uppfattning är att anbudet uppfyller samtliga kriterier och krav som satts upp av 
Höganäs kommun. Förslaget anses vara tilltalande för invånare och besökare till Höganäs och smälter 
väl in i övrig bebyggelse och karaktären i området. Anbudet kompletterar befintliga verksamheter i 
området och kan bli en reseanledning till Höganäs i kombination med andra starka reseanledningar i 
kommunen. Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i Höganäs och i regionen, har gedigen 
erfarenhet inom drift och utveckling av hotell och restaurangverksamhet samt bra arkitektoniska 
referenser. Projektgruppens förslag är därför att kommunen nu går vidare med ett markanvisningsavtal 
med Morshamn fastigheter AB för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom 
området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021, 
Markanvisning Morshamn Fastigheter AB, 
Bilaga 1 – prospekt Höganäs hamn, 
Bilaga 2 – intresseanmälan, 
Bilaga 3 – värdering. 


  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 


Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/82 
§ 6 
Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn 
Sammanfattning av ärendet   
1.1 BAKGRUND 
Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet. 
Investeringar har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. En 
utbyggnad i hamnen med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till förslag, 
men röstades emot i en lokal folkomröstning 2014. Under 2017 genomfördes en medborgardialog om 
hamnområdets utveckling framöver. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa - Utveckla hamnen och bygg småskaligt 
och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 
2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga funktioner, 
verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också 
belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för 
båtar och eventuellt andra frågor. 
 
Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell i hamnområdet i Höganäs. 
Annordias rekommendation är att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och 
som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den 
egna marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området. Den 8 september 2020, § 148, beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka intresset hos olika investerare 
för att etablera ett mindre hotell i hamnområdet. 
 
1.2 FÖRSLAG PÅ NY BÅTUTSTÄLLNINGSPLATS 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Tiden för att 
inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området 
Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa 
och rökeri i Höganäs hamn. Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av 
byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett 
livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. 
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Etableringen innebär att cirka 4 200 kvm yta för båtutställningsplats behöver ersättas. Styrgruppen för 
utvecklingen av hamnområdet har gått igenom ett antal olika ytor och efter hand har de ytor som 
bedömts som mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 2020 deltog ett antal 
politiker i bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut för det fortsatta arbetet. 
Dessa ytor beskrivs i lokaliseringsutredning för båtutställningsplats Höganäs hamn, bilaga 1. 
 
Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, 
Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb om hamnens utveckling och alternativa båtutställningsplatser. 
Den gemensamma uppfattningen är att en placering av ny båtutställningsplats inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 - den så kallade cirkusplatsen alternativ 2 i lokaliseringsutredning - är 
det bästa alternativet. Fastigheterna ägs av Höganäs Hamnbyggnads AB (dotterbolag till Höganäs AB) 
respektive Höganäs kommun. 
 
Kommunledningskontoret har fört diskussioner med Höganäs AB och parterna är överens om att 
samarbeta för att göra det möjligt att använda ett område om cirka 10 100 kvm inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 för båt- och husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser. 
Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell detaljplan. Vidare är parterna överens att i samband 
med färdigställande av detaljplan för fastigheterna upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av 
marken. Arrendeavtalet ska gälla tills vidare med en uppsägningstid på fem år. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltning, biluppställningsplats den 3 februari 2021. 


  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 


Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 
36:16, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen, 
 
att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och 
Höganäs Hamnbyggnads AB. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2019/189 
§ 7 
Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför samråd 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 36, att uppdra planavdelningen att genomföra 
planprocess för Sibyllan 1. 
 
Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Under 2019 anordnade Höganäs 
kommun en markanvisningstävling, för att hitta en lämplig framtida användning av fastigheten. 3Etage 
fastighets AB vann tävlingen med verksamhetsidén att skapa ett dynamiskt kvarter bestående av 
bokaler samt behålla den äldre hörnfastigheten. Syftet är att den förslagna verksamheten och 
utformningen av byggnationen stärker och utvecklar stadskärnan och området kring Magasin 36. 
 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021, 
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021, 
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021. 


  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M), Lennart Nilsson (S) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 


Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad, Höganäs 
kommun, inför samråd, 
 
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 


Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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     KS/2019/714 
§ 8 
Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget 


m.m i Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra för boende. 
 
Planprocessen genomfördes inledningsvis med ett begränsat standardförfarande. Då det under 
samrådet inkom synpunkter på förslaget innebar det att planprocessen ändrades från begränsat 
standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebar att samrådsförslaget revideras och ytterligare 
chans att lämna synpunkter gavs under granskning. 
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande, den 11 februari 2021, 
  
Planprocessen 
Granskning genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021, 
Tjänsteskrivelse den 3 december 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 3 december 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 
december 2020, § 67, 
Samråd genomfördes mellan den 9 – 29 november 2020, 
Tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 27 oktober 2020, § 56, 
Samrådsförslag, upprättat den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 
oktober 2020, § 56, 
Kommunstyrelsen, beslut den 11 november 2019, § 166, 
Planutskottet, beslut den 29 oktober 2019, § 47, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019, 
Kartbilaga den 26 augusti 2019. 


  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs kommun, upprättad 
den 11 februari 2021. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2020/616 
§ 9 
Ändring av detaljplan för Mars 17 (Bruksskolan) samråd Höganäs 


kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Bruksskolan ska fortsättningsvis vara en F-9 skola med plats för 500 elever. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, tillsammans med utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en 
utbyggnad av skolan. För att klara av antalet inskrivna elever har ett antal paviljonger hyrts in. Avtalet 
för paviljongerna går ut 2023. Till dess bör utbyggnad av Bruksskolan stå klar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2020, § 179, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Mars 17 (Bruksskolan). Detaljplaneändringen av det aktuella området syftar 
till att möjliggöra en utbyggnad som långsiktigt tillgodoser skolans behov då paviljongerna ska tas bort. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 januari 2021, 
  
Planprocessen 
Samrådshandlingarna upprättades 11 februari 2021. 
Ändringen av detaljplanen genomförs med standardförfarande. 


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


Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att godkänna förslag till ändring av detaljplan för Mars 17 (Bruksskolan), upprättat den 11 februari 
2021, inför samråd. 
 


Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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     KS/2021/54 
§ 10 
Förslag till avtal om fastighetsreglering berörande Viken 134:6, 


125:1 och 15:7 (södra Viken) 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun, 212000-1165, planerar att exploatera delar av södra Viken. 
Exploateringsavdelningen har skrivit avtal med Bo Engström, 19500605-4018 och Yvonne Engström, 
19500730-3547 om att parterna ska byta lika mycket mark med varandra samt att en liten del av Bo 
Engström, 19500605-4018 och Yvonne Engströms, 19500730-3547 fastighet Viken 125:1 som i 
detaljplanen utgör allmänplats ska genom fastighetsreglering föras över till Höganäs kommuns, 
212000-1165 fastighet Viken 134:6. 
  
Parterna är överens om att Höganäs kommun, 212000-1165 ska stå för förrättningskostnaderna och att 
ingen ersättning ska utgå. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 25 januari 2021, 
Avtal om fastighetsreglering berörande Viken 134:6, 125:1 och 15:7 med Bo Engström daterad den 18 
december 2020. 


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


Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun, 212000-1165, samt Bo Engström, 19500605-
4018 och Yvonne Engström, 19500730-3547, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/46 
§ 11 
Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan) 
Sammanfattning av ärendet   
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har inkommit med förfrågan om att köpa fastigheten Rubinen 7. 
Denna fastighet är idag bebyggd. I byggnaden bedrivs förskola, allmänt nämnd som Hultaboskolan. 
Inom fastigheten går det att bygga ut förskoleverksamheten med ytterligare 800 kvm förskola. 
 
Förskoleverksamheten bedrivs idag av Montessoriförskolan Tellus, som även bedriver förskola/skola 
på fastigheten Guldfisken 1. Montessoriförskolan är idag trångbodda, denna försäljning kommer 
medge att skolverksamheten kan utöka/disponera om sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Värdering är gjord under hösten 2020, värdet på byggrätten är satt till 3 000 kr/kvm BTA, ett totalt 
värde om 2,4 Mkr. Värdet på byggnaden är 3,7 Mkr. Tillsammans ger detta en köpeskilling om 6,1 
Mkr. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 februari 2021, 
Köpekontrakt Rubinen 7. 


  
Jäv  
Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller i beslutet av ärendet. Anders 
Ståhl (M) ersätter Gustaf Wingårdh (M). 
  
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet ska remitteras till utbildningsnämnden för yttrande, i 
andra hand att avslå ärendet. 
  
Beslutsgång - avseende Lennart Nilssons (S) yrkande om remiss 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Lennart Nilssons (S) yrkande om att remittera ärende till 
utbildningsnämnden under proposition och finner att planutskottet beslutar att avslå förslaget. 
  
Omröstning begärs. 
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Lennart Nilssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande. 
  
Omröstningsresultat  
Med 4 ja-röster för avslag och 1 nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande beslutar 
planutskottet att avslå Lennart Nilsson (S) yrkande om att remittera ärendet till utbildningsnämnden 
för yttrande. 
  
Beslutsgång -  avseende ordförandes förslag mot Lennart Nilssons (S) yrkande 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut mot Lennart Nilssons (S) 
avslagsyrkande och finner att planutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag till beslut. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget. 
 
Reservation 
Lennart Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till beslut. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2020/537 
§ 12 
Förslag till tilldelning av byggherre inför markanvisning av Viken 


Centrum 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. 
 
En jurygrupp har utvärderat anbuden där utvärderingen har skett enligt fastställda kriterier utan 
inbördes rangordning. Kriterierna är: 
 
1. Arkitektonisk utformning och genomförbarhet baserade på lämnade referensprojekt 
2. Funktion (bra boendemiljö för äldre, platsbildning) 
3. Offererat pris per BTA, exklusive bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och andra kostnader 
kopplade till genomförandet av projektet. 
 
Exploateringsavdelningen föreslår till kommunstyrelsen att markanvisningsavtal tecknas med den 
byggherre som lämpar sig bäst för projektet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret 
Tävlingsbidragen (delades ut på sittande möte) 
Juryns bedömning. 


  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 


Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att teckna markanvisningsavtal med den byggherren som lämpar sig bäst för projektet. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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