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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2021-09-30, kl 13:00 
Plats: Sessionssalen 

 

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

 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheterna häver många restriktioner den 29 september är 
samtliga ledamöter och ersättare välkomna att delta fysiskt på plats i Sessionssalen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium gör därför bedömningen att särskilda skäl inte längre föreligger, 
varför distansdeltagande under rådande omständigheter inte kommer att tillåtas på grund av Covid-
19. 
 
Det kommer serveras en kall tallrik efter budgetdebatten. Det är därför extra viktigt att du snarast 
meddelar om du inte har för avsikt att närvara vid sammanträdet. 
 
Välkomna. 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Förslag: Justeras digitalt 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige   
Ärendet i korthet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Mira Gerxhaliu (M) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 6 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
Ny ersättare blir Mattias Borgström (M). 
  
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Katarina Sandén (C) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 6 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
Ny ersättare blir Ann-Christin Rydell (C). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
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5. Avsägelser   
Ärendet i korthet 
Följande avsägelser har inkommit: 
  
Judith Melin (M), avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot 
i kommunstyrelsen, inkommen den 13 september 2021, 
  
Åsa Dencker, (KD) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, inkommen den 12 september 2021, 
  
Barbro Stigsdotter (MP), avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg AB samt ersättare i 
socialnämnden, inkommen den 1 september 2021, 
  
Marie Tidedal (M), avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice ordförande i socialnämnden, 
inkommen den 19 augusti 2021, 
  
Liselott Hansson Malmsten (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen den 16 augusti 2021. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att bevilja Judith Melins (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
samt ledamot i kommunstyrelsen, 
  
att bevilja Åsa Denckers (KD) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 
  
att bevilja Barbro Stigsdotters (MP) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg 
AB samt ersättare i socialnämnden, 
  
att bevilja Marie Tidedals (M) avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice ordförande i 
socialnämnden,  
  
att bevilja Liselott Hansson Malmstens (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ersättare i bygg- och miljönämnden. 

Page 3 of 525



HÖGANÄS KOMMUN

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

 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

6. Fyllnadsval   
Ärendet i korthet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Judith Melins (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, 
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter Åsa Denckers (KD) avsägelse avseende uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter Barbro Stigsdotters (MP) avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg AB samt ersättare i 
socialnämnden, 
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter Marie Tidedals (M) avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice 
ordförande i socialnämnden,  
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter Liselott Hansson Malmstens (MP) avsägelse avseende 
uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden, 
  
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2021 § 54 att 
bordlägga valet till ny ersättare till kommunstyrelsen efter Katarina Sandén (C). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att välja ... till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Judith Melin (M), 
  
att välja ... till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Åsa Dencker (KD), 
  
att välja ... till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Barbro Stigsdotter (MP), 
  
att välja ... till ny ledamot i Höganäs Omsorg AB efter Barbro Stigsdotter (MP), 
  
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Barbro Stigsdotter (MP), 
  
att välja ... till ny 1:e vice ordförande i socialnämnden efter Marie Tidedal (M), 
  
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Liselott Hansson Malmsten (MP), 
  
att välja ... till ny ersättare till kommunstyrelsen efter Katarina Sandén (C). 
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7. Godkännande av budget 2022 och plan 2023-2024 
(KS/2020/636) 

  

Förslag till beslut 
Presidiets förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att revisionens resultatbudgetram för år 2022 fastställs till 999 tkr samt att planeringsramarna för 
2023 och 2024 fastställs till 1 016 tkr respektive 1 032 tkr. 
  
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för budgetåret 2022 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2022 
och plan för 2023-2024, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2025-2031, 
 
att anta föreslagna förändringar av taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde, 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2022, 
 
att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
 
att godkänna förslag till att öka VA-taxan med 4 % på både fast och rörlig avgift för 2022 under 
förutsättning att 1,2 mnkr av överskottet från VA-kollektivet frigörs, 
 
att uppdra till Höganäs Energi AB att årligen till kommunen ge en utdelning med 7 000 tkr, 
 
att uppdra till AB Höganäshem årligen till kommunen ge en värdeöverföring med 2 000 tkr, 
 
att besluta att tillföra utbildningsnämndens ram för ökade lokalkostnader för en ny paviljong på 
Tornlyckeskolan i avvaktan på en mer permanent lösning, motsvarande 2 200 tkr per år, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när paviljongen är tagen i bruk. 
Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur 
hyresfonden, 
 
att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader från och 
med 2022 för förnyelse av Storgatan etapp 3, motsvarande 1 100 tkr per år, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när anläggningen är färdigställd. 
Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur 
hyresfonden, (forts.) 
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att från 2022 utöka nämnderna ramar med totalt 7 715 tkr. Socialnämndens ram utökas med 2 
000 tkr, utbildningsnämndens ram utökas med 3 200 tkr, teknik- och fastighetsförvaltningens 
ram med 350 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 850 tkr, kultur- och 
fritidsförvaltningens ram utökas med 500 tkr, valnämndens ram utökas med 235 tkr, 
räddningstjänstens ram utökas med 400 tkr och kommunstyrelsens egen verksamhets ram 
utökas med 280 tkr. 
 
att besluta att öka investeringsanslaget för räddningstjänsten med 160 tkr för 2022, 1 050 tkr för 
2023 samt 50 tkr för 2024 samt utöka räddningstjänstens ram med 100 tkr 2024 för ökade 
kapitalkostnader för de tillkommande investeringsanslagen, 
 
att besluta att öka kommunledningskontorets ram för utökade IT-kostnader i enlighet med IT-
modellen med 428 tkr för 2022 genom en omfördelning från följande förvaltningar: 
utbildningsförvaltningen med 302 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 36 tkr, 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 32 tkr, socialförvaltningen med 32 tkr och teknik- och 
fastighetsförvaltningen med 26 tkr,  
 
att uppdra till ekonomiavdelningen att omfördela budgetmedel från 2022 för de HR-, ekonomi-, 
kommunikation-, upphandling- samt juristtjänster som organisatoriskt överflyttas från 
socialförvaltningen/HOAB, utbildningsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret utifrån självkostnadsprincipen. 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa 
tekniska ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige, 
  
att Höganäs kommun under 2022-2024 avsätter 5 kronor per invånare och år till 
Brottsofferjouren. 
 

8. Uppförande samt godkännande av köpeavtal för nytt 
kulturhus/bibliotek på Thor 15 och Höganäs 36:16 
(KS/2014/219) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen uppför bibliotek/kulturhus i egen regi,  
  
att godkänna föreslaget köpeavtal för Thor 15 mellan Höganäs kommun och SBB Höganäs 
15KB, 
 
att tidigarelägga genomförandet av byggnationen och därmed flytta investeringsmedel på 33,5 
mnkr från 2023 till 2022 och flytta 60 mnkr från 2024 till 2023 i investeringsplanen. 
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9. Försäljning av Brunnby Bräcke 2:47 samt uppförande 
av nytt särskilt boende i Nyhamnsläge (KS/2020/142) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslaget köpeavtal med SBB Norden AB och genomföra försäljning av Brunnby 
Bräcke 2:47 Nyhamnsgården. 
 

10. Försäljning Vippan 3, Kapellgatan 2 Höganäs 
(KS/2021/267) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget och sälja fastigheten till högstbjudande med prövningsrätt, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att kontraktera mäklare och genomföra 
uppdraget. 
  
 

11. Antagande av detaljplan för Röret 12 (Magasin 36) m.fl. 
i Höganäs, Höganäs kommun (KS/2012/230) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna planområdets omfattning som den var under granskning 3 och även är i 
antagandeförslaget, 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 13 augusti 2021, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Röret 12 m.fl. i Höganäs, Höganäs kommun, upprättad den 13 augusti 
2021. 
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12. Tidigareläggning av omklädnadsbyggnad 
Brunnbyvallen (KS/2021/436) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omfördela 18 mnkr från 2026 till 3 mnkr 2022 och 15 mnkr 2023 i investeringsplanen, 
 
att ge kommunstyrelsens teknik- och fastighetsavdelning i uppdrag att genomföra byggnationen. 
 

13. Antagande för ändring av del av detaljplan för kv. 
Sibyllan m.fl, i Höganäs stad, Höganäs kommun 
(KS/2019/189) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, den 19 augusti 2021,  
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad, Höganäs kommun. 
 

14. Avgifter för registreringslotteri enligt spellagen 
(KS/2021/395) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa avgifter och arvoden för registreringslotteri enligt spellagen (SFS 2018:1138). 
 

15. Antagande av ändring av del av detaljplan vid området 
vid Nabben, i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län 
(KS/2020/352) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna förslag till  ändring av del av detaljplan för området vid Nabben inför antagande, 
  
att godkänna upprättad granskningsutlåtande, den 19 augusti 2021. 
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16. Nya motioner   
Ärendet i korthet 
Följande motioner har inkommit: 
  
Emma Wennerholm (V), motion angående att utlysa klimatnödläge i Höganäs kommun, 
inkommen den 22 september 2021, 
  
Johan Ingvarson (MP), motion angående att inrätta ett klimatråd i norvästra Skåne, inkommen 
den 23 augusti 2021, 
  
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP), och Göran Lock (MP), Motion angående 
riktlinjer för markanvisning, inkommen den 17 augusti 2021, 
  
Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion angående tiggeriförbud i Höganäs 
ordningsföreskrifter, inkommen den 23 juni 2021. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att remittera inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

  
§ 
Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Mira Gerxhaliu (M) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 6 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Mattias Borgström (M). 
 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Katarina Sandén (C) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 6 juli 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Ann-Christin Rydell (C). 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen, beslut den 6 juli 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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§ 
Avsägelser 
Sammanfattning av ärendet 
Följande avsägelser har inkommit: 
 
Judith Melin (M), avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i 
kommunstyrelsen, inkommen den 13 september 2021, 
 
Åsa Dencker, (KD) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, inkommen den 12 september 2021, 
 
Barbro Stigsdotter (MP), avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg AB samt ersättare i socialnämnden, 
inkommen den 1 september 2021, 
 
Marie Tidedal (M), avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice ordförande i socialnämnden, inkommen den 
19 augusti 2021, 
 
Liselott Hansson Malmsten (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i bygg- och miljönämnden, inkommen den 16 augusti 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Judith Melins (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot 
i kommunstyrelsen, 
 
att bevilja Åsa Denckers (KD) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 
 
att bevilja Barbro Stigsdotters (MP) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg AB samt ersättare i 
socialnämnden, 
 
att bevilja Marie Tidedals (M) avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice ordförande i socialnämnden,  
 
att bevilja Liselott Hansson Malmstens (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ersättare i bygg- och miljönämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Till Höganäs kommun 

 

AVSÄGELSE från 1 oktober 2021 

 

Till följd av att jag flyttar från kommunen avsäger jag mig uppdragen i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige från den 1 oktober 2021 

 

Med vänlig Hälsning Judith Melin 
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Ärendenummer: #54355 | Inskickat av: Åsa Elisabet Dencker (signerad) | Datum: 2021-09-12 19:39 Sida  av 3 3

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser din avsägelse?

Ange samtliga uppdrag som du vill avsäga dig.

Kommunfullmäktige
Valberedningen

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Åsa Elisabet DenckerNamn: 
Person ID: 

2021-09-12 19:39Datum: 
CC81D5B244D7C01AD32784357DFBA3D8087FA179Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #53292 | Inskickat av: MARIE TIDEDAL (signerad) | Datum: 2021-08-19 19:44 Sida  av 3 3

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser din avsägelse?

Ange samtliga uppdrag som du vill avsäga dig.

Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Fritext

Om du vill skriva något i din avsägelse skriver du det här.

Av hälsoskäl lämnar jag mina uppdrag som vice ordförande och ledamot i socialnämnden och 
dess arbetsutskott.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MARIE TIDEDALNamn: 
Person ID: 

2021-08-19 19:44Datum: 
3A83150686C4D4C4368A1BA5E45C77D998D422CCSignerad checksumma: 
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Ärendenummer: #52725 | Inskickat av: Kerstin Liselott Hansson Malmsten (signerad) | Datum: 2021-08-16 15:40 Sida  av 3 3

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser din avsägelse?

Ange samtliga uppdrag som du vill avsäga dig.

Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Fritext

Om du vill skriva något i din avsägelse skriver du det här.

Jag tackar för min tid som förtroendevald. Min avsägelse har till bakgrund att jag vill fokusera på 
min och makens hälsa.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Kerstin Liselott Hansson MalmstenNamn: 
Person ID: 

2021-08-16 15:40Datum: 
1B0F21D2E824BE7EF552E8805963129B50435AEASignerad checksumma: 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

§ 
Fyllnadsval 
Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Judith Melins (M) avsägelse avseende uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Åsa Denckers (KD) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Barbro Stigsdotters (MP) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i Höganäs Omsorg AB samt ersättare i socialnämnden, 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Marie Tidedals (M) avsägelse avseende uppdrag som 1:e vice 
ordförande i socialnämnden,  
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Liselott Hansson Malmstens (MP) avsägelse avseende uppdrag som 
ersättare i bygg- och miljönämnden, 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2021 § 54 att bordlägga valet 
till ny ersättare till kommunstyrelsen efter Katarina Sandén (C). 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Judith Melin (M), 
 
att välja ... till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Åsa Dencker (KD), 
 
att välja ... till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Barbro Stigsdotter (MP), 
 
att välja ... till ny ledamot i Höganäs Omsorg AB efter Barbro Stigsdotter (MP), 
 
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Barbro Stigsdotter (MP), 
 
att välja ... till ny 1:e vice ordförande i socialnämnden efter Marie Tidedal (M), 
 
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Liselott Hansson Malmsten (MP), 
 
att välja ... till ny ersättare till kommunstyrelsen efter Katarina Sandén (C). 
 
Beslutet ska skickas till
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

 

INFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 
AV BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024 
 
Vid sammanträdet den 30 september kommer fullmäktige att debattera och fatta beslut om 
budget för 2022 och plan för 2023-2024. 

 
För att förenkla behandling av ärendet och för att debatten ska bli så bra och lättillgänglig 
som möjligt för åhörare, webbtittare samt radiolyssnare önskar presidiet att samtliga 
ledamöter och tjänstgörande ersättare följer nedanstående instruktioner.  
 
Inledningsanförande 
Samtliga partier som har mandat i kommunfullmäktige har möjlighet att hålla ett 
inledningsanförande. 
 
Majoritetens samt oppositionens största parti börjar med sina inledningsanföranden, 
därefter fördelas ordningen efter den lottning som genomförts av kommunkansliet.  
 

1. Sverigedemokraterna 
2. Miljöpartiet de gröna 
3. Socialdemokraterna 
4. Centern 
5. Kristdemokraterna 
6. Vänsterpartiet 
7. Liberalerna 
8. Moderaterna  
 

Övrig budgetdebatt 
Efter att samtliga partier som önskar har genomfört sitt inledningsanförande är alla 
ledamöter samt tjänstgörande ersättare välkomna att delta i debatten. Vi ber er att hålla er till 
ämnet samt påminner att replik får högst ta en minut.  
 
Yrkanden vid budgetbehandlingen 
För att förenkla vid sammanträdet vill presidiet be de ledamöter eller tjänstgörande ersättare 
som har för avsikt att yrka på ett eget budgetförslag eller tilläggs-/ändringsyrka på 
kommunstyrelsens förslag att före sammanträdet lämna in yrkandena till kommunkansliet. 
 
För att göra debatten bättre kommer inkomna budgetförslag eller tilläggs-
/ändringsyrkanden att efterhand de inkommer publiceras i ledamöternas och ersättarnas 
Ipads. Meddela kommunkansliet tydligt om du inte vill att dina yrkanden ska publiceras. 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

 

Presidiets yrkanden avseende revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att revisionens 
resultatbudgetram för år 2022 fastställs till 999 tkr samt att planeringsramarna för 2023 och 
2024 fastställs till 1 016 tkr respektive 1 032 tkr. 
 
Beslutsgång vid beslut om budget 
Efter att debatten avslutats kommer sammanträdet att ajourneras och kommunfullmäktiges 
presidium kommer att gå igenom samtliga yrkanden.  
 
När ajourneringen är avslutad kommer ordförande att ställa yrkandena under proposition 
och eventuella voteringar kommer att genomföras. Propositionsordningen kommer ske 
enligt följande ordning: 
 

1. Kommunstyrelsens förslag till budget ställs mot andra kompletta budgetförslag eller 
mot eventuella avslagsyrkanden. 

2. Tilläggsyrkanden ställs under proposition.  
3. Ändringsyrkanden ställs under proposition.  
4. Finansieringsyrkanden ställs endast under proposition ifall något tilläggsyrkande 

bifallits.  
 
Den som har några frågor är välkommen att kontakta kommunkansliet.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Fullmäktiges presidium genom 
 
Jacob Derefeldt, kommunsekreterare 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-09-14    
 

 
 
SIGNATUR   
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Judith Melin (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Helena Svensson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Eva Bernhold (budgetcontroller) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §136 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
  
Datum och plats 2021-09-20, Digital signering  
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M) §§135-143 
 
Ordförande 2 ……………………………………………… 

Ulf Molin (C) §§144-160 
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Lars Linderot (M)                         
 
 
Protokollet justerat  2021-09-20 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2021-09-21 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2020/636 
§ 136 
Godkännande av budget 2022 och plan 2023-2024 
Sammanfattning av ärendet   

Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 23 mars 2021, § 30, om förslag till 
planeringsförutsättningar och ramar för budget 2022 och plan 2023-2024. Nämnderna har 
därefter lämnat förslag till budget 2022 samt plan 2023-2024. Nämndernas budgetförslag bygger 
på beslutad vision och kommungemensamma strategier. I uppdraget har också ingått att 
uppdatera inriktningen för investeringar under kommande tioårsperiod.  
 
Budgetförslaget bygger på SKR’s prognos om en förväntad snabb återhämtning i ekonomin 
under åren 2021-2022, följd av en mer ”normal” BNP-tillväxt under 2023 och 2024 tills det råder 
en konjunktur i balans 2024. De stödpaket som regeringen har beslutat om för att lindra de 
ekonomiska effekterna av pandemin är tillfälliga och fasas ut under 2021-2022 för att helt 
försvinna 2023. Kommunen måste varsamt hantera den typ av tillfälliga tillskott så att 
förvaltningarna inte blir beroende av finansiering som inte är långsiktig.  
  
Samtidigt utvecklas demografin i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov. 
Investeringsbehoven är fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en investeringsplan för 
kommande tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering. 
Beredskap för upplåning för enskilda större investeringar är dock nödvändig om inte planerade 
försäljningar sker enligt plan.  
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska anges. Kommunallagen anger 
också att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. De finansiella målen är: 
- Kommunen ska redovisa ett positivt resultat, inklusive finansnetto, del av outnyttjade reserver 
men exklusive exploatering, som uppnår minst 2,3 % av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag för 2022 och 2,4 % för 2023 samt 2,7 % för 2024.  
- Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för 
större investeringsprojekt.  
  
Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål 
utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska 
mål. De ekonomiska förutsättningarna, tillsammans med verksamheternas och bolagens 
måluppfyllelse, innebär att en god ekonomisk hushållning över tid kan upprätthållas.  
 
I nämndernas förslag till budget har ytterligare medel begärts från 2022. Utbildningsnämnden har 
begärt 3 200 tkr för att kunna erbjuda skolskjuts enligt handlingsplanens intentioner och för att 
erbjuda busskort till samtliga gymnasieelever oavsett avstånd samt 2 200 tkr i avsättning i 
hyresfonden för tillfälliga lösningar på Tornlyckeskolan. Utbildningsnämnden har även bett 
kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att inrätta en 
familjecentral med medfinansiering från utbildningsnämnden med den budgetram som idag finns 
för verksamheten öppen förskola.  
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Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 1 
300 tkr för drift av nya ytor. Kommunstyrelsen har för teknik- och fastighetsförvaltningen begärt 
700 tkr för utökade driftskostnader för offentliga toaletter. Kommunstyrelsen har för kultur- och 
fritidsförvaltningen begärt utökad ram med 500 tkr för finansiering av en hälsoutvecklare, drift av 
sportbanken samt drift av en ny konstgräsplan i Jonstorp. Kommunstyrelsen har för 
räddningstjänsten begärt 360 tkr för krishanteringskostnader samt extra badsäkerhet på 
Kvickbadet. Kommunstyrelsens har för sin egen verksamhet begärt 280 tkr för utökad budget till 
näringslivsutskottet. Valnämnden har begärt 235 tkr för utökade kostnader för timanställd 
personal samt för utökade kostnader för genomförande av förtidsröstning.  
 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 113 tkr från 
2024 för räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader.  
 
Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt utökad investeringsram i form av årsanslag 
för maskiner och inventarier med följande per år: 2022 med 160 tkr, 2023 med 50 tkr och 2024 
med 50 tkr, samt ett tidsbegränsat investeringsanslag för revision av en stegbil med 1 000 tkr 
2023.  
 
Kommunens bolag Höganäs Energi AB samt AB Höganäshem föreslås bidra med 7 000 tkr i 
utdelning respektive 2 000 tkr i värdeöverföring till koncernägaren under 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 juni 2021, § 75, 
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2022 och plan 2023-2024 inklusive 
investeringsplan 2022-2031, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 23 mars 2021, § 30, 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 juni 2021, § 111, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 20 maj 2021, § 110, 
Utbildningsnämnden, beslut den 1 juni 2021, § 40, 
Utbildningsnämnden, förslag till taxor för 2022, 
Socialnämnden, beslut den 28 april 2021, § 62, 
Valnämnden, beslut den 31 maj 2021, § 8, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 26 maj 2021, § 12, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till taxor 2022. 

  
Deltar ej i beslutet 
Johan Ingvarson (MP), Louise Stjernquist (L) och Leif Löwegren (SD) deltar inte i beslutet.  
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Lennart Nilsson (S) yrkar enligt bilaga. 
  
Beslutsgång 
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Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) 
yrkanden under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för budgetåret 2022 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2022 
och plan för 2023-2024, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2025-2031, 
 
att anta föreslagna förändringar av taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde, 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2022, 
 
att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
 
att godkänna förslag till att öka VA-taxan med 4 % på både fast och rörlig avgift för 2022 under 
förutsättning att 1,2 mnkr av överskottet från VA-kollektivet frigörs, 
 
att uppdra till Höganäs Energi AB att årligen till kommunen ge en utdelning med 7 000 tkr, 
 
att uppdra till AB Höganäshem årligen till kommunen ge en värdeöverföring med 2 000 tkr, 
 
att besluta att tillföra utbildningsnämndens ram för ökade lokalkostnader för en ny paviljong på 
Tornlyckeskolan i avvaktan på en mer permanent lösning, motsvarande 2 200 tkr per år, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när paviljongen är tagen i bruk. Beloppet 
ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden, 
 
att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader från och 
med 2022 för förnyelse av Storgatan etapp 3, motsvarande 1 100 tkr per år, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när anläggningen är färdigställd. 
Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden, 
  
att från 2022 utöka nämnderna ramar med totalt 7 715 tkr. Socialnämndens ram utökas med 2 
000 tkr, utbildningsnämndens ram utökas med 3 200 tkr, teknik- och fastighetsförvaltningens ram 
med 350 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 850 tkr, kultur- och 
fritidsförvaltningens ram utökas med 500 tkr, valnämndens ram utökas med 235 tkr, 
räddningstjänstens ram utökas med 400 tkr och kommunstyrelsens egen verksamhets ram utökas 
med 280 tkr.  
 
att besluta att öka investeringsanslaget för räddningstjänsten med 160 tkr för 2022, 1 050 tkr för 
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2023 samt 50 tkr för 2024 samt utöka räddningstjänstens ram med 100 tkr 2024 för ökade 
kapitalkostnader för de tillkommande investeringsanslagen, 
 
att besluta att öka kommunledningskontorets ram för utökade IT-kostnader i enlighet med IT-
modellen med 428 tkr för 2022 genom en omfördelning från följande förvaltningar: 
utbildningsförvaltningen med 302 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 36 tkr, 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 32 tkr, socialförvaltningen med 32 tkr och teknik- och 
fastighetsförvaltningen med 26 tkr,  
 
att uppdra till ekonomiavdelningen att omfördela budgetmedel från 2022 för de HR-, ekonomi-, 
kommunikation-, upphandling- samt juristtjänster som organisatoriskt överflyttas från 
socialförvaltningen/HOAB, utbildningsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret utifrån självkostnadsprincipen. 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa 
tekniska ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige, 
  
att Höganäs kommun under 2022-2024 avsätter 5 kronor per invånare och år till 
Brottsofferjouren. 

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunfullmäktige 
 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2021-10-15
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Socialdemokratiska yrkande: 

 

Bifall till föreliggande budget med nedan tillägg och strykningar: 

Sidan 11 under Förenkla för företag under Mätetal. Stycket om Svenskt näringslivs ranking 

stryks. 

 

Tilläggsyrkanden: 

Socialnämndens ram ökas med ytterligare 8 000 tkr 

Att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen 3 000 tkr 

Att avskaffa de så kallade delade turerna 5 000 tkr 

 

Kommunstyrelsens förvaltningars ram utökas med 1 750 tkr 

Att Räddningstjänstens ram utökas för att säkra och förstärka bemanningen 800 tkr 

Att ge förstärkning till Eric Ruth 400 tkr 

Att ge ungdomar fritt inträde i samhallen 300 tkr 

Att öka bidragen till föreningarna ungdomsverksamhet 200 tkr 

Att öka ramen för bidrag till Handikapp- och pensionärsföreningar 50 tkr 

Utbildningsnämndens ram utökas med 6 500 tkr 

Att införa barnomsorg på OB-tid 2 400 tkr 

Att införa fria pedagogiska måltider 400 tkr 

Att toleransresor återinförs 500 tkr  

Att utöka ram för insatser för barn med behov av särskilt stöd 1 500 tkr 

Att förstärka resurserna för läromedel 1 000 tkr 

Att säkra kulturgarantin 300 tkr 

Att förbättra skolskjutsverksamheten 300 tkr 

Att inga avgifter i skolan, säkra alla barns möjlighet att vara med full ut 100 tkr  

 

Finansiering 

Förbättrat skatteunderlag 

 BRP 22 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 23 mars 2021, § 30 om förslag till 
planeringsförutsättningar och ramar för budget 2022 och plan 2023-2024. Nämnderna har därefter lämnat 
förslag till budget 2022 samt plan 2023-2024. Nämndernas budgetförslag bygger på beslutad vision och 
kommungemensamma strategier. I uppdraget har också ingått att uppdatera inriktningen för investeringar 
under kommande tioårsperiod.  
 
Budgetförslaget bygger på SKR’s prognos om en förväntad snabb återhämtning i ekonomin under åren 
2021-2022 följd av en mer ”normal” BNP-tillväxt under 2023 och 2024 tills det råder en konjunktur i 
balans 2024. De stödpaket som regeringen har beslutat om för att lindra de ekonomiska effekterna av 
pandemin är tillfälliga och fasas ut under 2021-2022 för att helt försvinna 2023. Kommunen måste 
varsamt hantera den typ av tillfälliga tillskott så att förvaltningarna inte blir beroende av finansiering som 
inte är långsiktig.  
Samtidigt utvecklas demografin i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov.  
Investeringsbehoven är fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en investeringsplan för kommande 
tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering. Beredskap för 
upplåning för enskilda större investeringar är dock nödvändig om inte planerade försäljningar sker enligt 
plan.  
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska anges. Kommunallagen anger också att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. De finansiella målen är: 
- Kommunen ska redovisa ett positivt resultat, inklusive finansnetto, del av outnyttjade reserver men 
exklusive exploatering, som uppnår minst 2,3 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 
för 2022 och 2,4 % för 2023 samt 2,7 % för 2024.  
- Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större 
investeringsprojekt.  
Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån 
kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. 
De ekonomiska förutsättningarna, tillsammans med verksamheternas och bolagens måluppfyllelse, innebär 
att en god ekonomisk hushållning över tid kan upprätthållas.  
 
I nämndernas förslag till budget har ytterligare medel begärts från 2022. Utbildningsnämnden har begärt 3 
200 tkr för att kunna erbjuda skolskjuts enligt handlingsplanens intentioner och för att erbjuda busskort 
till samtliga gymnasieelever oavsett avstånd samt 2 200 tkr i avsättning i hyresfonden för tillfälliga 
lösningar på Tornlyckeskolan.  Utbildningsnämnden har även bett kommunfullmäktige att ge 
förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att inrätta en familjecentral med medfinansiering från 
utbildningsnämnden med den budgetram som idag finns för verksamheten öppen förskola. 
Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 1 300 tkr för 
drift av nya ytor.  Kommunstyrelsen har för teknik- och fastighetsförvaltningen begärt 700 tkr för utökade 
driftskostnader för offentliga toaletter. Kommunstyrelsen har för kultur- och fritidsförvaltningen har 
begärt utökad ram med 500 tkr för finansiering av en hälsoutvecklare, drift av sportbanken samt drift av 
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en ny konstgräsplan i Jonstorp. Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt 360 tkr för 
krishanteringskostnader samt extra badsäkerhet på Kvickbadet. Kommunstyrelsens har för sin egen 
verksamhet begärt 280 tkr för utökad budget till näringslivsutskottet. Valnämnden har begärt 235 tkr för 
utökade kostnader för timanställd personal samt för utökade kostnader för genomförande av 
förtidsröstning.  
 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 113 tkr från 2024 för 
räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader.  
 
Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt utökad investeringsram i form av årsanslag för 
maskiner och inventarier med följande per år: 2022 med 160 tkr, 2023 med 50 tkr och 2024 med 50 tkr, 
samt ett tidsbegränsat investeringsanslag för revision av en stegbil med 1 000 tkr 2023.   
 
Kommunens bolag Höganäs Energi AB samt AB Höganäshem föreslås bidra med 7 000 tkr  i utdelning 
respektive 2 000 tkr i värdeöverföring till koncernägaren under 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2022 och plan 2023-2024 inklusive 
investeringsplan 2022-2031, 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 23 mars 2021, § 30 Planeringsramar för budget 2022 och plan 
2023-2024, 
Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2021, § 111 Godkännande av KS förvaltningars budget, 
Bygg- och miljönämnden beslut den 20 maj 2021, § 110, 
Utbildningsnämndens beslut den 1 juni 2021, § 40, 
Utbildningsnämndens förslag till taxor för 2022, 
Socialnämndens beslut den 28 april 2021, § 62, 
Valnämndens beslut den 31 maj 2021 § 8, 
Överförmyndarnämndens beslut den 26 maj 2021, § 12, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till taxor 2022, 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för budgetåret 2022 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2022 och plan för 
2023-2024, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2025-2031, 
 
att anta föreslagna förändringar av taxor inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2022 
 
att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
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att godkänna förslag till att öka VA-taxan med 4 % på både fast och rörlig avgift för 2022 under 
förutsättning att 1,2 mnkr av överskottet från VA-kollektivet frigörs, 
 
att uppdra till Höganäs Energi AB att årligen till kommunen ge en utdelning med 7 000 tkr, 
 
att uppdra till AB Höganäshem årligen till kommunen ge en värdeöverföring med 2 000 tkr, 
 
att besluta att tillföra utbildningsnämndens ram för ökade lokalkostnader för en ny paviljong på 
Tornlyckeskolan i avvaktan på en mer permanent lösning, motsvarande 2 200 tkr per år, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när paviljongen är tagen i bruk. Beloppet ovan 
avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden, 
 
att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader från och med 2022 
för förnyelse av Storgatan etapp 3, motsvarande 1 100 tkr per år, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta om ramjustering när anläggningen är färdigställd. Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till 
driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden, 
att från 2022 utöka nämnderna ramar med totalt 7 715 tkr. Socialnämndens ram utökas med 2 000 tkr, 
utbildningsnämndens ram utökas med 3 200 tkr, teknik- och fastighetsförvaltningens ram med 350 tkr, 
samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 850 tkr, kultur- och fritidsförvaltningens ram utökas med 
400 tkr, valnämndens ram utökas med 235 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 400 tkr och 
kommunstyrelsens egen verksamhets ram utökas med 280 tkr.  
 
att besluta att öka investeringsanslaget för räddningstjänsten med 160 tkr för 2022, 1 050 tkr för 2023 
samt 50 tkr för 2024 samt utöka räddningstjänstens ram med 100 tkr 2024 för ökade kapitalkostnader för 
de tillkommande investeringsanslagen, 
 
att besluta att öka kommunledningskontorets ram för utökade IT-kostnader i enlighet med IT-modellen 
med 428 tkr för 2022 genom en omfördelning från följande förvaltningar: utbildningsförvaltningen med 
302 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 36 tkr, samhällsbyggnadsförvaltningen med 32 tkr, 
socialförvaltningen med 32 tkr och teknik- och fastighetsförvaltningen med 26 tkr,  
 
att uppdra till ekonomiavdelningen att omfördela budgetmedel från 2022 för de HR-, ekonomi-, 
kommunikation-, upphandling- samt juristtjänster som organisatoriskt överflyttas från 
socialförvaltningen/HOAB, utbildningsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen  samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningskontoret utifrån självkostnadsprincipen. 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa tekniska 
ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige. 

Herman Crespin 
 Kommunchef 

Maria Bylund 
Ekonomichef 

 Eva Bernhold 
  Budgetcontroller 
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INLEDNING 
FÖRVALTNINGSPLAN 

Budgeten är framtagen för 2022 med plan för åren 2023 och 2024. En vision som berättar var vi vill vara 2025 
utgör grunden. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, 
arbete och upplevelser. Visionen berättar också om vårt förhållningssätt till de invånare och företag 
som vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och enligt den nya redovisningslagstiftningen ska mål för god 
ekonomisk hushållning formuleras även för koncernen. 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 bolag ska också 
fastställa mål för nämndens verksamhet som är kopplade till strategierna.  
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

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 och verksamheten både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, 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. 
 

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt 
Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål 

utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. Dessa mål 
beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till kommunfullmäktige. 
 
  Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen 
av budget, delårsrapport och årsredovisning 
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VISION OCH EKONOMISK ANALYS 

STYRMODELL 

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser. Politikerna har 
tillsammans med näringsliv och tjänstepersoner tagit fram en vision som består av fem 
visionsbyggstenar som beskriver var Höganäs vill vara år 2025. Dessa fem visionsbyggstenar ska vi 
sträva mot och inspireras av på vår resa mot 2025.  

  För att styra mot visionen har åtta strategier valts ut som är kopplade till de fem visionsbyggstenarna. 
Dessa strategier revideras vid behov. Alla nämnder och bolag tar fram nämndmål/styrelsemål som hör 
ihop med strategierna och förvaltningarna arbetar fram verksamhetsplaner som är tydligt kopplade till 
nämndernas mål. På det viset byggs det upp en tydlig koppling, en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna, 
strategierna och nämndmålen på den politiska sidan och för verksamheterna på den andra sidan.  
Nämndmålen/styrelsemål finns redovisade i verksamhetsplan under respektive nämnds eller bolags 
rubrik. Uppföljningar och analyser rapporteras tillbaka från verksamheterna till politiken bland annat 
via de månatliga KS-rapporterna, delårsrapporten och årsredovisningen. 
 
  Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och skapar plats för både nya och gamla medborgare. 
Befolkningsutvecklingen innebär att vi växer snabbt. Det övergripande målet är att vi ska vara 30 000 
invånare år 2025. 

 
 
Devisen är: Höganäs - väl värt att investera i. Den berättar bland annat om att här kan du investera 
”ditt liv”, din bostad, ditt arbete, ditt företag. Resan dit kallar vi ”Från kol till diamant” och är något vi 
ska ha med oss, alltid. Det är ett inre perspektiv som betyder att vi som jobbar inom 
kommunkoncernen ska jobba för att bli bättre, göra det där extra, och skapa det goda värdskapet. Slipa 
diamanten - vi är bra men kan bli ännu bättre! Våra ledord kommunikation och koncerntanke ska vara 
självklara i varje medarbetares vardag. 
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VÅRA FEM VISIONSBYGGSTENAR 

1 FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS 

I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter att 
färdas spårburet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där 
alla har en snabb internetuppkoppling. 

2  INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT 

Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs 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. 

3  UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS 

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 en del av. 

4  VÄXANDE SMÅSTADSCHARM 

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 enkelheten och 
närheten finns kvar 2025. 

5  LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS 

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.  

STRATEGIER OCH FINANSIELLA MÅL 

För att nå det önskade tillståndet som visionsbyggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram. 
Dessa strategier hjälper kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna är uppdelade 
inom tre olika perspektiv, medborgare, medarbetare och utveckling. Våra finansiella mål finns under det fjärde 
perspektivet ekonomi. 
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MEDBORGARE 

FÖRVALTNINGSPLAN 

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för medborgarna. 
De som bor i kommunen ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att 
stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med föreningsliv, 
företag och frivilliga genom exempelvis kommunens volontärcenter och den nyetablerade sportbanken.  

  Höganäs vill vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser – exempelvis genom 
kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud, krävs en god omvärldsbevakning och omfattande dialoger med medborgarna.  

  Arbetet för att höja kompetensen och intresset för medborgardialog i hela kommunkoncernen samt 
att utveckla formerna för detta kommer att fortsätta. Målet är att ett flertal medborgardialoger i 
relevanta och prioriterade frågor ska genomföras under 2022. 

  Mot bakgrund av att andelen äldre ökar i högre utsträckning i Höganäs jämfört med andra kommuner, 
behöver arbetsformer utvecklas som gör det möjligt för att våra äldre medborgare ska kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Genom att främja hälsa, förebygga behov så bidrar vi till att medborgaren 
kan känna trygghet i sin vardag. Bra bemötande, god tillgänglighet, träffpunkter, välfärdsteknik och 
anhörigstöd är nyckelord. En utökad och fördjupad samverkan internt och externt kommer även 
fortsättningsvis att vara prioriterat. 

  En lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Höganäs kommun är en attraktiv skolkommun och 
kommer att fortsätta utveckla sina verksamheter med fokus på undervisningen. Samtliga barn och 
elever ska uppnå höga resultat och må bra. Barn och elever ska känna sig delaktiga och ha inflytande 
över sig själv och sitt lärande. 

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 

MEDBORGARSTRATEGIER 

STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS 

Bygg en stabil kunskapsgrund och för lärande i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre 
åldrarna och då med koppling till näringsliv. 

Skapa samarbeten där förskola och skola möter näringsliv, universitet/högskola och föreningar. 

Önskad effekt 

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.  

Mätetal  Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Andel 

gymnasieelever som 

uppnått 

grundläggande 

behörighet till 

universitet och 

högskola inom 3 år. 

 

2020 blev 

 utfallet 58 
70 71 72 

Andel elever i år 9 

som är behöriga till 

yrkesprogram. 

2020 blev 

utfallet 89 95 96 97 
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VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN 

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

Önskad effekt 

Kommunen medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i Kullabygden. Det 
finns ett ökat upplevelse- och aktivitetsutbud för medborgare och besökare. 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Ökning av antal 

gästnätter 
3 % 3 % 3 % 

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET 

Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till 
möten mellan människor. Erbjuda alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i 
samhällsgemenskapen. 

Önskad effekt 

I Höganäs kommun bor människor kvar och fler vill bli nya kommuninvånare. Här känner sig 
kommuninvånarna trygga och inkluderade. 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Poängen på 

Delaktighetsindex  

(2019, index 93) 

Samma eller högre 

poäng än 2021 

Samma eller högre 

poäng än 2022 

Samma eller högre 

poäng än 2023 

 

Arbetslöshet inrikes 

födda 20-64 år 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2021 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2022 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2023 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar 

antal/invånare 7-20 år 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2021 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2022 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2023 

Invånare 0-19 år i 

ekonomiskt utsatta 

hushåll 

Färre än 2021 Färre än 2022 Färre än 2023 

Ett lägre problemindex i 

Polisens årliga 

trygghetsmätning 

jämfört med föregående 

år. 

Lägre index än 2021 Lägre index än 2022 Lägre index än 2023 

Elever i åk 9 som är 

behöriga till 

yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel 

(%). 

Fler elever behöriga än 

2021 

Fler elever behöriga än 

2022 

Fler elever behöriga än 

2023 

Brukarbedömning 

hemtjänst äldreomsorg - 

helhetssyn, andel (%) 

Fler nöjda än 2021  Fler nöjda än 2022 Fler nöjda än 2023 
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MEDARBETARE 

FÖRVALTNINGSPLAN 

Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är fortsatt en stor utmaning. Vård och omsorg 
samt skola behöver rekrytera för att införskaffa sig samt bibehålla rätt kompetens och därigenom 
säkerhetsställa en god kompetensförsörjning. Kommunens resa mot heltid som norm fortsätter och 
kommer att följas upp årligen. Detta är en resa som underlättar kompetensförsörjningen inom många 
områden i den offentliga sektorn. Som arbetsgivare behöver vi även ligga i framkant och bevaka trender 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi följer med i den digitala resa som samhället gör för att kunna 
attrahera rätt medarbetare.  

  Kommunen har under de senaste åren satsat på utveckling av chefer genom ett ledarskapsprogram 
som syftade till att stärka och utveckla förmågan att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett 
sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar 
arbetssituation för medarbetarna. Programmet kommer att fortsätta vidareutveckla ledarna genom 
användandet av de teorier, modeller och verktyg som introducerats och arbetats med under 
programmets gång. Under 2021 kommer en medarbetardiamant att implementeras och således påbörjar 
resan för medarbetare att stärka sitt medarbetarskap. 

  Vi kommer att satsa ännu mer på friskvård för våra medarbetare under de kommande åren. Detta i 
form av höjt friskvårdsbidrag redan under 2021, gratis träning för medarbetare samt föreläsningar i 
hälsa och kost. Under 2022-2024 kommer HR-området att ytterligare digitaliseras för att ständigt ligga i 
framkant. Trender bevakas och nya digitala lösningar kommer att införas. Bland annat verktyg för 
lönekartläggning och friskvårdshantering.  

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 

MEDARBETARSTRATEGI 

ARBETSGIVARE I FRAMKANT 

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

Önskad effekt: Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens. 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Medarbetarnas uppfattning om 

kommunen som arbetsgivare enligt i HME  

(2020, HME 85 ) 

lägst index 84 lägst index 84 lägst index 84 

Index för ledarskap i 

medarbetarundersökningen  

(2020 HME 85) 

lägst index 80 lägst index 80 lägst index 80 

Personalomsättning (2020, 4,1 %) Max 8 % Max 8 % Max 8 % 

Sjukfrånvaro (2020 5,6 %) Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Vi ska vara bland de bästa kommunala 

arbetsgivarna. (2020, 2:e plats) 
Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre 
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 UTVECKLING 

FÖRVALTNINGSPLAN 

Att skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och 
föreningsliv är viktigt för kommunen och likaså att utveckla en ”service i framkant”. Kommunen 
kommer därför att fortsätta att utveckla tekniska lösningar och digitalisera verksamhetsuppgifter. 
Utvecklingen sker i syfte att öka produktions- och kostnadseffektivitet men också för att skapa bättre 
arbetsmiljö för medarbetare och chefer. 

  Innovationsfonden som inrättades i budget 2021 har blivit en succé. Fonden skapar möjligheter till att 
komma igång med innovativa idéer för att undvika att de initiala kostnaderna blir ett hinder för att 
förverkliga idéerna. 

  Den nya stadsdelen Tornlyckan, som är kommunens största exploateringsprojekt, kommer 
byggnationen av de första flerbostadshusen att påbörjas under 2022. De första bostäderna förväntas 
vara inflyttningsklara under 2024. Etapp 1 är slutsåld och under 2021 och 2022 kommer byggrätterna 
etapp 2 att börja säljas.  

  Detaljplanen för nytt kulturhus i centrala Höganäs är påbörjad och väntas bli antagen under 2022. Ett 
stort utvecklingsprojekt är också detaljplanen för ett hamnhotell i Höganäs som påbörjades under våren 
2021. Viken centrum utvecklas med detaljplaner, som möjliggör byggrätter för vårdcentral, handel och 
boende.  

  Arbetet med skapa ett miljömässigt hållbart Höganäs pågår, där vi kommer att fortsätta att 
energieffektivisera våra befintliga fastigheter men också arbeta in giftfria arbetsmiljöer i våra fastigheter. 
Framtiden går allt mer går mot återvinning och återbruk vilket gör att vi måste ändra våra tanke- och 
arbetssätt. 

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 

UTVECKLINGSSTRATEGI 

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG 

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

Önskad effekt 

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande. 

Mätetal Referens Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Höganäs kommun ska ligga 

i topp på Svenskt Näringslivs 

ranking av företagsklimat. 

(2020, plats 4) 

 

Plats 4, 

 2020 

minst plats 10 minst plats 7 minst plats 7 

Sevicemätning av 

kommunernas 

myndighetsutövning i NKI 

undersökningen Insikt. 

 

Index 85, 

2020 
minst index 83 minst index 83 minst index 84 
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FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA 

Driva, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i 
kommunala, regionala och nationella sammanhang. 

Önskad effekt 

Medborgares och företags möjligheter till miljöeffektiv kommunikation har ökat. Höganäs kommun är 
integrerad med växande regioner.  

Mätetal 
 

Målvärde 2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 2024 

Gång och cykeltrafik 

Antal kilometer gång- och cykelväg 

som ska tillkomma/ år 

 

2 km/år 2 km/år 2 km/år 

Kollektivtrafik  

Antal resor med kollektivtrafik, 

stycken 

(2019, 1 839 000) 

 

1 900 000 1 925 000 1 950 000 

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE 

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

Önskad effekt: Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till inflytande och 
med kontakten med kommunen.  

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Hur upplever medborgarna 

bemötande och tillgänglighet i 

kontakt med kommunen? 

SCB:s medborgarundersökning 

(görs vartannat år) 

70  72 
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STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET 

Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. 
Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.  

Önskad effekt: Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass. 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Andelen fordon med 

förnybara drivmedel ska 

öka i enlighet med 

miljöprogrammets mål. 

65 % 75 % 85 % 

Utfallet för 

miljöprogrammets mål, 

utsläppen av 

växthusgaser ska minska 

81 % 85 % 90 % 

Uppmätt besparing från 

återbruk av inventarier 
Sparat minst 350 000 kr Sparat minst 50 000 kr Sparat minst 50 000 kr 

Miljömärkning av mat- 

och sommarfesten. 

Festen ska miljöcertifieras 

enligt ”hållbart 

evenemang” 

 

Festen är miljömärkt! Festen är miljömärkt! Festen är miljömärkt! 
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EKONOMI 

SAMHÄLLSEKONOMISK BAKGRUND  

Åren 2020 och 2021 är åren som vi kommer att minnas då hela världen påverkades av 

coronapandemin. Det råder fortfarande stor osäkerhet och vi lever i en annorlunda tid. Utvecklingen av 

vaccin har skett snabbare än någon kunde förutse och vaccineringen har kommit igång. Både den 

globala och den inhemska ekonomin har utvecklats fortare och mer positivt, till stor del tack vare 

statliga stöd kombinerat med att samhället genomfört anpassningar till pandemin med restriktioner i 

vardagslivet. 

  Belastningen på svensk välfärd, och i synnerhet inom vård och omsorgsverksamheterna, har varit 

och är fortfarande stor. Trots detta redovisade samtliga regioner och de allra flesta kommuner i Sverige 

sammantaget stora överskott 2020 och även i prognoserna för 2021. Trots restriktioner och vågor av 

hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas. Konjunkturen stärks och 

återhämtningen i svensk BNP innebär att vi snart är åter på samma nivå som före pandemin.  

  Trots en snabb konjunkturuppgång väntar stora utmaningar. Tillväxten drivs i hög grad av 

hushållens konsumtion, framförallt inom de näringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det 

innebär att det med tiden sker en återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige, men denna 

återhämtning bedöms dröja ännu några år. Scenariot innebär, trots en snabb konjunkturuppgång, att 

andelen arbetslösa beräknas överstiga den nivå som fanns före pandemin fram till och med 2024. 

Redan innan pandemin var åtgärder och förberedelser i full gång för att bedriva verksamheten med en 

ansträngd ekonomi, då utmaningen som demografitrycket innebär varit uppenbar och väl känd under 

lång tid.  

  Även Höganäs kommun redovisade ett starkt resultat 2020 och prognosen för 2021 års resultat är 

fortsatt och nödvändigt starkt. Resultatet för 2021 förväntas innebära ett överskott till följd av stora 

och tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin, men också för att kommunens skatteunderlag inte ser 

ut att utvecklas så negativt som det tidigare prognosticerats, tack vare det omfattande 

permitteringsstödet. Regeringens stödpaket ser därmed ut att kompensera väl för coronapandemin 

under 2021 och i viss mån även för 2022, medan 2023-2024 ser ut att bli mer utmanande. Samtidigt 

utvecklas demografin i Höganäs i snabb takt och verksamheterna ska därmed hantera utökade behov. 

Samtliga nämnder påverkas av den demografiska tillväxten och refererar till volymökningar. Med den 

tillväxt vi har, ökar behovet av att vår planering sträcker sig längre än nuvarande planperiod. Höganäs 

investeringsbehov för planeringsperioden är därför mycket stora. För att välfärden i Höganäs kommun 

ska bibehållas och fortsätta att utvecklas i en positiv riktning förutsätter det att vi planerar för en 

fortsatt stark ekonomi. Det krävs också att verksamheterna skapar nya metoder och arbetssätt. De 

kommande årens behovsökning är av sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Under 

kommande budget- och planeringsperiod innebär det för Höganäs fortsatta behov av såväl 

effektiviseringar som prioriteringar i verksamheterna. 

  Den budget som presenteras för planeringsperioden är stabil, återhållsam och ansvarsfull med ett 

finansiellt mål om 2,3 % för 2022. För planperioden 2023 - 2024 ska det finansiella målet nå upp till 2,4 

% respektive 2,7 %. Målsättningen för perioden är på en nivå som är nödvändig för att hantera 

effekterna av konjunkturåterhämtningen samt effekterna av de mycket stora investeringsbehov som 

finns.  De ekonomiska förutsättningarna innebär att en god ekonomisk hushållning över tid kan 

upprätthållas.   
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2022-2024 
Befolkningstillväxten förväntas vara fortsatt kraftig i Höganäs. Denna utveckling är av avgörande 
betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Höganäs kommun förväntas öka sitt 
invånarantal mer än riksgenomsnittet på grund av inflyttning.  

  Under en femårsperiod, 2021 – 2025, förväntas folkmängden i Höganäs kommun att öka med 2 770 
invånare, från 27 168 till 29 938 personer. Det innebär en ökning med i genomsnitt 554 personer per år 
eller 2  %.  Det kan jämföras med närmast föregående period 2016-2020 då ökningen var i snitt 312 
personer per år eller 1,2  %.  I riket förväntas befolkningen öka med 0,45 % de kommande 5 åren.  

 

ANTAL INVÅNARE 31/12, 

PROGNOS 2021   2021 2022 2023 2024 2025 

Antal invånare totalt  27 802 28 222 28 782 29 255 29 938 

Årlig förändring   634 420 560 473 682 

 

  Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar men särskilt inom åldersgruppen 80 år och äldre. Under 
de kommande 10 åren prognosticeras gruppen 80 år och äldre att öka med 73  % medan gruppen 20-64 
år, det vill säga invånare i yrkesverksam ålder, bara förväntas öka med 18  %.  Det innebär att färre 
behöver försörja fler. Trots utjämnade bidrag från staten för skillnader i åldersstruktur mellan olika 
kommuner kvarstår utmaningen, då utvecklingen ser likadan ut i riket i stort.  

Välfärdsbehoven ökar när andelen äldre och yngre ökar då dessa åldersgrupper efterfrågar kommunala 
tjänster i högre omfattning. Höganäs kommuns 10-åriga investeringsplan innehåller därför nya 
förskolor, skolor och äldreboenden.  

  Höganäs tar varje höst fram en ny befolkningsprognos. Den senaste prognosen är från september 
2020. En ny bedömning av befolkningsutvecklingen gjordes i maj 2021. Den visar att det finns 
förseningar i flera byggprojekt vilket leder till en betydligt mindre befolkningsökning 2021 än 
prognosticerat. Denna reviderade bedömning har tagits hänsyn till vid beräkning av skatteintäkterna 
under planeringsperioden. Det medför att bedömningen av skatteintäkterna också revideras. Läs mer 
om detta under rubriken skatteintäkter.  

 

SKATTEINTÄKTER 

Kommunalskatten i Höganäs Kommun är 19,73 kr. Den senaste skattehöjningen som innebar en 
ökad skattesats för kommuninvånarna gjordes 1995 (undantaget skatteväxling i samband med Ädel-
reformerna). Av Sveriges 290 kommuner så har bara 23 kommuner en lägre skattesats och i Skåne län 
ligger Höganäs på sjätte plats. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2022 och för 
planeringsperioden 2023-2024.   

  Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella 
statsbidrag, utjämning och kommunala fastighetsavgifter från 29 april 2021. Kommunens 
befolkningsprognos utgör underlag. Försiktighetsprincipen tillämpas i bedömningen av 
befolkningsökning per år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november föregående år.  

Skatteintäkterna baseras på en ökning av befolkningen med 230 invånare 2021, 300 invånare 2022 och 
320 invånare 2023.  

  Regeringen beslutade i december 2019 om ett nytt kostnadsutjämningssystem. Beslutet innebar att 
Höganäs gick från att ha varit bidragstagare till att bli bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet då de 
nya reglerna i större utsträckning tar hänsyn till socioekonomiskt svaga kommuner. Med den 
prognosticerade befolkningstillväxten förväntas kommunen att åter bli bidragstagare från 2024.  
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SKATTEINTÄKTER 

MNKR  2021 2022 2023 2024 2025 

Egna skatteintäkter  1 286,8 1 339,3 1 387,8 1 435,7 1 497,7 

Inkomstutjämning  171,9 174,3 186,6 199,1 214,2 

Kostnadsutjämning  -8,5 -5,9 -0,9 2,2 11,4 

Regleringsbidrag/-avgift  80,6 63,4 43,9 37,8 30,0 

LSS-utjämning  -22,7 -27,6 -27,9 -28,2 -28,6 

Kommunalekonomisk 

utjämning  221,3 204,2 201,7 210,8 227,0 

Kommunal 

fastighetsavgift  63,9 66,0 66,0 66,0 66,0 

Totalt  1 572,0 1 609,5 1 655,4 1 712,5 1 790,7 

 

De extra tillskott som riksdagen beslutade om under 2020 för att lindra effekterna av en vikande 

konjunktur till följd av coronapandemin, kommer att fasas ut under 2021-2022 för att helt försvinna 

från 2023 och framåt. Eftersom dessa generella statsbidrag är av engångskaraktär så innebär det en 

begränsning för hur resurserna kan disponeras. Viss förstärkning i form av generella statsbidrag för att 

stärka välfärden, som beslutades i juni 2020 i samband med vårpropositionen, kvarstår.  

  Kostnadsersättningar som staten fortfarande stöttar upp med under 2021 förväntas inte finnas kvar 

från 2022.  

PERSONALKOSTNADER 
Pensionskostnader och pensionsskuld budgeteras utifrån en prognos som är framtagen av KPA, 

kompletterad med vissa antaganden som är gjorda av kommunen. Under hösten 2020 tecknade 

kommunen en pensionsförsäkring för en del av de intjänade pensionsförmåner som förväntas sänka 

framtida pensionskostnader med cirka 1 mnkr per år under planeringsperioden. Denna åtgärd visade sig 

extra gynnsam då SKR under våren 2021 gjorde nya livslängdsantaganden som ökade 

pensionskostnaderna kraftigt för många kommuner, dock ej för Höganäs som har en stor del av 

pensionsåtagandet försäkrat.  

  Kommunens samlade pensionsåtagande, exklusive den del som är försäkrad, beräknas vid utgången av 

2022 uppgå till 234 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt sedan 2018. Det är premierna för den 

förmånsbestämda ålderspensionen som ökar som en följd av att allt fler har en årslön som är högre än 

7,5 inkomstbasbelopp. För 2022 rekommenderar SKR preliminärt ett PO-pålägg på 39,75 %. PO-

pålägget för förtroendemän förväntas bli oförändrat, 31,42  %. Höganäs följer generellt SKR:s 

rekommendationer kring PO-pålägget men kan samtidigt konstatera att denna sänkning inte är relevant 

då kommunens pensionskostnader är högre. I budgeten för 2022 förutses PO-pålägget ligga kvar 

oförändrat på 40,15 %.  En reservation för den del av pensionskostnaderna, som enligt KPA:s prognos 

inte ser ut att kunna täckas av PO-pålägget på 40,15  %, görs på finansförvaltningen.  

 PRIS- OCH VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

Nämnderna har kompenserats för löneökningar och inflation vilket innebär att de sammantaget 

tillförs ytterligare medel och får en större budgetram 2022 än vad de hade 2021. Nämnderna har 

kompenserats för ökade lönekostnader med 2,3  % som fördelas ut i budgetramen. Ytterligare 0,4  % 

budgeteras i en central pott, en så kallad reserv, för lönejusteringsåtgärder för särskilda grupper och 

fördelas efter genomförda lönerevisioner. Inflationen förväntas fluktuera kraftigt under 
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konjunkturuppgången 2021-2022, men i genomsnitt förväntas den bli 1,4 % under 2022 (mätt i KPIF - 

konsumentprisindex med fast ränta) enligt SKR:s prognoser. Nämnderna har kompenserats för 

motsvarande i budget. För den typ av köp av verksamhet som påverkas av både löne- och övriga 

prisökningar exempelvis köp av omsorgs- och utbildningsplatser tillämpas olika vägda index för 

uppräkning av budgetram.  

  I en fond centralt, den så kallade ”hyresfonden”, reserveras årligen medel för hyreskostnader för nya 

verksamhetslokaler som är beslutade i investeringsplanen. Medel ur denna fond ges som 

volymkompensation till nämnderna.  

INNOVATIONSFOND 
Innovationsfonden som inrättades i budget 2021 har blivit en succé. I skrivande stund utvärderas 

alla de förslag som har kommit in för att effektivisera och utveckla välfärden i Höganäs kommun. 

Fonden skapar möjligheter till att komma igång med innovativa idéer då de initiala kostnaderna inte blir 

ett hinder för att förverkliga idéerna. Fondens omfattning ska omprövas årligen i samband med 

budgetprocessen. För 2022 uppgår fonden till 3 mnkr och från och med 2024 har avsatts 4 mnkr 

årligen.  Hur innovationsprojekten utvecklar verksamheterna återkopplas till kommunstyrelsen 

fortlöpande.  

INVESTERINGAR 
Den demografiska utvecklingen för Höganäs innebär ökade behov av förskolor, skolor, 

äldreboende, fritidsanläggningar med mera. Höganäs kommun arbetar med en 10-årig investeringsplan 

med syfte att arbeta långsiktigt samt att visa kommuninvånarna vad kommunen planerar att bygga och 

anlägga i framtiden. Investeringsplanen är en del av budgetbeslutet. Från och med budget 2022 går 

Höganäs över till en ny beslutsmodell för investeringarna. Tidigare har kommunfullmäktige beslutat om 

varje enskilt investeringsprojekts totalutgift och total utbetalning per år. I den nya beslutsmodellen 

beslutar kommunfullmäktige om investeringsutgift per investeringsgrupp samt total utbetalning per år. 

Alla tidsbestämda projekt över 2 mnkr beskrivs i investeringsplanen. Den interna uppföljningen av 

investeringsprojekten görs som tidigare på projektnivå. Syftet med förändringen är att få mer fokus på 

helheter, mindre på detaljer vilket förväntas gynna dialogen med politiken och kommuninvånarna.   

Den del av planen som ligger utanför budgetens planeringsperiod på 3 år ska ses som en politisk 

viljeinriktning baserad på nuvarande behovsanalys. 

EXPLOATERING 
Regler för redovisning av exploateringsverksamheten har förtydligats. Detta har gjorts i samband 

med att en ny redovisningslagstiftning, Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) trädde ikraft 2019. En vanligt förekommande praxis har varit att nettoredovisa exploaterings-

inkomster och utgifter. Dessa ska enligt de nya reglerna bruttoredovisas. 

 Utöver detta har ett förtydligande gjorts gällande inkomster från exploateringsverksamheten. Endast 

offentliga bidrag från stat eller EU kan periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Övriga inkomster, 

som investeringsersättning och försäljning av tomtmark, ska intäktsredovisas i sin helhet när 

intäktskriterierna är uppfyllda. I praktiken innebär detta att vi kommer få mer volatila, det vill säga 

växlande resultat där intäkterna vissa år kommer vara betydande. Samtidigt ska tillgångar som ska tas 

upp i kommunens anläggningsregister skrivas av under tillgångens nyttjandeperiod. Intäkter och 

kostnader kommer därmed inte matcha varandra under ett räkenskapsår. Intäkterna ska stärka 

kommunens egna kapital i syfte att möta de kapitalkostnader som anläggningstillgångarna genererar. 

Därför ska inte intäkterna budgeteras. Det finansiella resultatmålet har omdefinierats med anledning av 

denna förändring.  
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FINANSIELL ANALYS 

FINANSIELLA MÅL  

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat strategier, mål och riktlinjer för 
verksamheten samt finansiella mål. 

 

 Mätetal Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive 

finansnetto och del av outnyttjade reserver, 

men exklusive exploatering, i förhållande till 

kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag  

 

Resultat 2,3  % 2,4  % 2,7  % 

Självfinansiering av investeringar inom 

skattefinansierad verksamhet. Undantag kan 

göras för större investeringsprojekt. 

 

Själv- 

finansiering 
100  % 100  % 100  % 

 

  För att klara av den finansiella målsättningen att av egen kraft finansiera investeringarna i den 

skattefinansierade verksamheten har vi i tidigare års målsättning haft som ambition att ha ett resultat på 

2 - 4  %. Till följd av stora tillskott från staten kan kommunen planera för ett resultat på 2,3 % i 

budgeten för 2022. Konjunkturen bedöms vända uppåt under 2021 och vara återställd i slutet på 2024. 

Anpassningen av resultatnivån är nödvändig för att på ett ansvarsfullt sätt planera ekonomin för 

välfärden i Höganäs.  Verksamheternas arbete med effektivisering och anpassning av verksamhetens 

kostnader behöver intensifieras för att klara framtida volymökningar.  

  Med ett resultatmål om 2,3  % för 2022 innebär det att kommunernas nettokostnader kan uppgå till 

97,7  % av skatteintäkterna och statsbidragen tillsammans. Bedömningen är att marginalen upp till 100  

% är tillräcklig för att långsiktigt bygga det överskott som bidrar till att av egen kraft finansiera 

investeringar. Detta antagande bygger på förutsättning att genomförandegraden i investeringarna inte 

överstiger 70 %.  

   För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB 

samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att 

sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav 

på ekonomiska mål. Dessa mål beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till 

kommunfullmäktige. 

 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling 

  % Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Skatteintäktsutveckling  4,0  2,4 2,4 2,9 3,4 

Nettokostnadsutveckling  3,2 4,2 3,1 3,9 3,3 
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I skatteintäkterna inräknas kommunens egna skatteintäkter, kommunal utjämning, 

fastighetsavgifter samt övriga generella stadsbidrag. Skatteintäktsutvecklingen för Sveriges kommuner 

var under 2020 god, som resultat av tillskott från staten under pandemin. I höstpropositionen 2020 

kom ytterligare tillfälliga ”corona-pengar” till Sveriges kommuner vilket medför att kommunens 

prognos visar att skatteintäktsutvecklingen för 2021 kommer att hamna runt 4 %, det vill säga högre än 

de budgeterade 2,4 % i tabellen ovan. Under planeringsperioden och den förväntade 

konjunkturåterhämtningen beräknas skatteintäktsutvecklingen att återgå till mer ”normala” nivåer på 

runt 3 %.      

 

  Den höga nettokostnadsutvecklingen som kommunen hade 2016 - 2017 pressades ner i budget 2018 

för att rymmas inom den ram som våra prognostiserade skatteintäkter tillåter. Enstaka år kan 

nettokostnaderna tillåtas öka mer än vad skatteintäkterna ökar, men i förlängningen så måste 

nettokostnadsnivån anpassas så att det finns ett utrymme för att finansiera investeringarna. Under 

planeringsperioden 2022-2024 förväntas kommunen sammanlagt generera ett resultat som finansierar 

investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten.  

 

Årets resultat  

MNKR Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024   

Årets resultat inklusive finansnetto 27,3 29,2 36,6 

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exkl. 

exploatering 37,3 39,2 46,6 

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exklusive 

exploatering/skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning  2,3  % 2,4  % 2,7  % 

  

Höganäs kommun budgeterar ett resultat inklusive del av outnyttjade reserver och exklusive 
exploatering för år 2022 på 37,3 mnkr. Reserverna som ingår i beräkningen är kommunfullmäktiges 
reserv för oförutsedda händelser på 10 mnkr per år. Därmed uppnås det finansiella målet att 
kommunen ska ha ett resultat på 2,3  % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 
2021.  
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Budgeterad investeringsvolym 

MNKR 

Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Investeringsvolym  228,1 211,2 173,3 266,7 191,2 

Andel av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning  
  15,1  % 13,4  % 10,8  % 16,1  % 11,2  % 

 

Investeringarna inom både skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet 

(vatten- och avloppsverksamheten) fortsätter att ligga på en hög nivå.  

 

  Den planerade totala investeringsutgiften för perioden 2021-2025 är i genomsnitt 207 mnkr per år. 

Det kan jämföras med den genomsnittliga investeringsutgiften under närmast föregående 5-årsperiod, 

2016-2020, som var 157 mnkr per år. 

   I investeringsplanen för planperioden, 2022-2024, så ligger det flera större investeringsprojekt såsom 

förnyelse av Storgatan i Höganäs, ett kulturhus, anpassning av Bruksskolan och nybyggt vårdboende i 

Nyhamnsläge. Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten märks många ny-investeringar i 

samband med exploatering av nya områden runt om i kommunen.   

  Ett av kommunens finansiella mål är att inte låna till investeringar inom skattefinansierad verksamhet. 

Det innebär att den 10-åriga investeringsplanen ska vara finansierad med överskott från den egna 

verksamheten. Under förutsättning att planerade försäljningar genomförs och att genomförandegraden 

på investeringarna blir maximalt 70 % (historiskt har kommunen haft en genomförandegrad på i 

genomsnitt 55-60 %) så är investeringsplanen för budget 2022 och plan 2023-2024 finansierad. 2021 är 

ett utmanande år likvidmässigt då lånebehov föreligger.  

 

 

  

Page 56 of 525



 

Budget 2022 21(78) 

 

 

Investeringsprojekt uppdelade i projekttyper  

MNKR BOKSLUT 

2020 

PROGNOS 

2021 

BUDGET 

2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

Tidsbestämda projekt 195,4 166,0 126,5 218,0 140,5 

Verksamhetslokaler 143,6 71,3 64,5 174,4 85,0 

Vatten och avlopp 22,2 60,0 28,5 27,4 30,3 

Gator och parker 26,2 30,7 22,2 13,2 16,2 

Fysisk planering 2,4 1,1 0,0 0,0 4,0 

Maskiner och inventarier 0,9 2,9 11,3 3,0 5,0 

       

Årsanslag 32,8 45,2 46,8 48,7 50,7 

Vatten och avlopp 19,2 18,0 23,0 24,0 25,0 

Verksamhetslokaler 7,7 10,0 10,0 10,0 10,0 

Maskiner och inventarier 2,8 6,2 6,8 7,7 8,7 

Strategiska investeringar -3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 

Gator och parker 6,6 7,1 7,1 7,1 7,1 

Total investeringsvolym 228,1 211,2 173,3 266,7 191,2 

 

Investeringar i verksamhetslokaler står för 51  % av den totala investeringsvolymen under 

planperioden 2022-2024. Det är i huvudsak lokaler för utbildningsverksamheten, stöd- och 

vårdverksamheten och för kultur- och fritidsverksamheten som ska uppföras.  

  Kommunen har även en stor andel investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten som står för 

25  % samt inom gata- och parkverksamheten med 12  % av den totala investeringsvolymen.   

 

Finansiering 

En kassaflödesanalys har gjorts för att beräkna kommunens möjligheter att finansiera 

investeringarna med egna likvida medel. Analysen visar att med nuvarande förutsättningar har 

kommunen möjlighet att finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten under 

planeringsperioden, med undantag för innevarande år (2021) då beredskap för eventuell upplåning 

finns. Den avgiftsfinansierade verksamheten förväntas att delvis finansieras med lån under 

planeringsperioden med cirka 106 mnkr.  

  Ett nytt vårdboende ska byggas i Nyhamnsläge. Detta ska ersätta det nuvarande äldreboendet 

Nyhamnsgården. I kassaflödesanalysen ingår en försäljning av Nyhamnsgården under 2024.  

 

Nya investeringar medför oftast ökade driftskostnader. I den så kallade hyresfonden fonderas medel för 

att möta ökade lokalkostnader som direkt följer av en beslutad investering i verksamhetslokaler. Med 

lokalkostnader avses interna hyreskostnader, interna städkostnader och ersättning för motsvarande 

kostnader till privata utförare. Hyresfonden är upprättad för att täcka behoven i enlighet med den 

uppdaterade investeringsplanen för 2022-2031.  

 

Page 57 of 525



 

Budget 2022 22(78) 

 

 

RISK OCH KONTROLL  

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt 

finansnetto minskar kostnadsutrymmet för kommunens verksamheter och vice versa. Finansnettot för 

2022 förväntas uppgå till 7,9 mnkr. De budgeterade finansiella intäkterna avser utdelning från de 

kommunala bolagen Höganäshem och Höganäs Energi. Under 2023 och 2024 förväntas finansnettot 

bli 7,7 respektive 6,2 mnkr.  

  Låneskulden uppgår den 10 juni 2021 till 214 mnkr och avser den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Räntan är för närvarande låg och förväntas så bli under planeringsperioden. Men ökad upplåning 

exponeras kommunen för risken för räntehöjningar. För de lån som kommunen enligt 

kassaflödesanalysen behöver ta för att finansiera investeringarna är ingen amortering inräknad.  

 

Soliditet  
 Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan  2024 

Soliditet ( %) 63 60 62 60 61 

 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god 

ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Höganäs kommun har en 

stark soliditet även om den förväntas minska något under perioden 2022-2024 som ett resultat av 

nyupplåning till investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten.  

 

Kassalikviditet 

 Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kassalikviditet( %) 36 68 69 64 65 

 

Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Vårt 
finansiella mål att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade förutsätter 
en stark likviditet. Under 2021 har kassalikviditeten varit ansträngd och ett lånebehov kan föreligga mot 
slutet av 2021 för att upprätthålla en rimlig kassalikviditet. Om kommunen inte lånar under 2021 så kan 
det istället bli aktuellt under 2022. 

BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Balanskravet är ett ytterligare lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt 
kommunallagen. Balanskravet innebär i korthet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. 
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Budgeterat balanskrav 

MNKR Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Årets resultat inklusive finansnetto 27,3 29,2 36,6 

Reducering av samtliga realisationsvinster - - - 

Vissa realisationsvinster enligt 

undantagsmöjligheter 

- - - 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter 

- - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper 

- - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar - - - 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Balanskravsresultat 27,3 29,2 36,6 

 

Höganäs kommun beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2022-2024.  

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv och under vissa beslutade 
förutsättningar föra medel mellan olika år. Höganäs kommun gör bedömningen att inget behov av 
resultatutjämningsreserv finns för kommunens del då kommunen har redovisat och avser att redovisa 
positiva resultat varje år.   
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FINANSIELLA NYCKELTAL 

Resultat och kapacitet ( %) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Skatteintäktsutveckling 4,0 2,4 2,4 2,9 3,4 

Nettokostnadsutveckling 3,2 4,2 3,1 3,9 3,3 

Årets resultat inkl. finansnetto, del 

av outnyttjade reserver och exkl 

exploatering/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

2,2 1,4 2,3 2,4 2,7 

Investeringar/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

15,1 11,5 10,8 16,1 11,2 

Finansnetto (mnkr) 18,8 17,1 7,9 7,7 6,2 

Kommunal skattesats 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 

Risk och kontroll ( %)      

Kassalikviditet 36 68 69 64 65 

Soliditet 63 60 62 60 61 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser inklusive 

särskild löneskatt 

51 52 56 54 55 

 

RESULTATBUDGET           

MNKR 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Verksamhetens intäkter 421 354 355 361 368 

Verksamhetens kostnader -1 823 -1 813 -1 852 -1 898 -1 949 

Avskrivningar -73 -87 -92 -97 -102 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 476 -1 546 -1 590 -1 634 -1 682 

Skatteintäkter 1 227 1 265 1 339 1 388 1 436 

Kommunalekonomisk utjämning 

och fastighetsavgift 286 274 270 268 277 

VERKSAMHETENS RESULTAT 37 -7 19 21 30 

Finansiella intäkter 20 18 9 9 9 

Finansiella kostnader -2 -1 -1 -1 -3 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 56 10 27 29 37 
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BALANSBUDGET           

MNKR 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

TILLGÅNGAR           

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 1573 1494 1689 1827 1864 

Finansiella anläggningstillgångar 50 57 50 50 50 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1622 1551 1738 1876 1914 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd 18 2 18 18 18 

Kortfristiga fordringar 88 122 134 118 118 

Pensionsmedel 0 0 0 0 0 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 

Kassa och bank 21 104 65 65 65 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 126 228 217 201 201 

SUMMA TILLGÅNGAR 1748 1779 1955 2077 2115 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER      

EGET KAPITAL 1103 1071 1219 1250 1285 

AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pension och 

liknande förpliktelser 41 41 41 41 41 

Andra avsättningar 27 29 12 12 12 

SKULDER      

Långfristiga skulder 276 308 393 489 497 

Kortfristiga skulder 302 330 290 285 280 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1748 1779 1955 2077 2115 
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KASSAFLÖDESBUDGET           

MNKR 

Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat 56 29 47 32 34 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 113 87 77 97 102 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 169 116 124 129 136 

Förändring av periodiserade 

anslutningsavgifter 

Förändring av kortfristiga fordringar 

7 

36 

 

0 

 

0 

 

16 

 

0 

Förändring av förråd och varulager -16 0 0 0 0 

Förändring av kortfristiga skulder 10 -11 -14 -6 -5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207 105 110 139 131 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i fastigheter och inventarier -293 -66 -112 -235 -139 

Investering i aktier och andelar 14 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -279 -66 -112 -235 -139 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 69 0 2 96 8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 0 2 96 8 

Årets kassaflöde -4 39 0 0 0 

Egna likvida medel vid årets början 25 65 65 65 65 

Egna likvida medel vid årets slut 21 104 65 65 65 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 

 

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella 
beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och 
detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och 
skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige 
genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. 

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

  I september 2022 är det val till kommunfullmäktige. Vid sitt första sammanträde väljer fullmäktige 
presidium för den kommande mandatperioden som är 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 2 347 2 389 2 433 

Politisk verksamhet 2 347 2 389 2 433 

 

MEDBORGARE 

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun sammanträder ungefär 10 gånger per år och 
sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena går att lyssna på i närradion men det går 
också att följa dem via webb-sändningar på flera av kommunens sociala medier. 

UTVECKLING 

Under 2022 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det nyvalda fullmäktiges 
mandatperiod börjar den 15 oktober 2022. 
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VALNÄMNDEN 
Ordförande: Gertrud Green (C) 

VERKSAMHET 

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

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 777 68 825 

politisk verksamhet 777 68 825 

MEDBORGARE 

Söndagen den 11 september 2022 hålls val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Även om det 
är flera faktorer som påverkar valdeltagande och några av dessa ligger utom valnämndens ansvar samt 
möjlighet att påverka strävar valnämnden till att bidra till ett ökat valdeltagande i Höganäs kommun. 

MEDARBETARE 

Flertalet av de medarbetare som i tidigare val engagerats i arbetet med förtidsröstningen har nått 
en hög ålder och således kommer medarbetare som tidigare inte arbetat med förtidsröstning i Höganäs 
kommun att behöva rekryteras. 

UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Röstberättigade 

i Höganäs 

kommun ska 

rösta! 

Deltagande i valet till 

riksdagen ska öka 

jämfört med tidigare val 

 Minst 88,9 % 
 

 

 

 

Deltagande i valet till 

kommunfullmäktige ska 

öka jämfört med 

tidigare val 

 Minst 86,1 %   

Deltagande i valet till 

regionfullmäktige ska 

öka jämfört med 

tidigare val. 

 Minst 85,1 %   

 

Deltagande i valet till 

europaparlamentet ska 

öka jämfört med 

tidigare val 

   Minst 60,5% 

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022, val till europaparlamentet 2024. 

Efter valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 är valet till europaparlamentet i juni 
2024 nästa planerade val. 
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REVISIONEN 
Ordförande: Hazze Brokopp (S) 

VERKSAMHET 

Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed ska revisionen granska 
kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. Revisionen ska också granska 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 styrelser 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 
internkontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 999 1 016 1 032 

politisk verksamhet 999 1 016 1 032 

 

MEDBORGARE 

Revisionen kommer att genomföras i enlighet med beslutad revisionsplan och ska genom en 
effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbete medverka till en effektiv 
kommunal verksamhet.  
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Förvaltningschef: Herman Crespin 

VERKSAMHET 

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

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 3 753 3 832 3 918 

  Politisk verksamhet                                    3 753                                    3 832                                    3 918 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Ställföreträdarna 

anses utföra sitt 

uppdrag 

mycket bra eller 

utmärkt 

Andel som anser att 

ställföreträdaren utför 

sitt uppdrag mycket 

bra eller utmärkt 

enligt undersökning 

Nytt mål för 

2022 
minst 80 % minst 85 % minst 87 % 

 

Överförmyndarnämnden arbetar med frågor som rör svagare grupper i samhället. I kontakterna 
med medborgarna är det viktigt att verksamheten är rättssäker, snabb och enkel. Nämnden kommer 
fortsätta att arbeta med att effektivisera rutiner genom en ökad användning av digitala verktyg. Detta 
för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Utbildning av 

ställföreträdare 

Faktiska deltagare vid 

introduktionsutbildning. 
minst 95 % minst 95 % minst 95 % minst 95 % 

 

Överförmyndarens verksamhet är lagstyrd och det är av vikt att alla som jobbar inom verksamheten 
eller har uppdrag som ställföreträdare är uppdaterade i gällande regelverk. En viktig satsning är därför 
utbildning till både ställföreträdare och personal. Överförmyndarnämnden fortsätter därför att bevaka 
rättsområdet för att medarbetarna har korrekt kompetens för att fatta korrekta och rättssäkra beslut. 
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UTVECKLING 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Ökad kunskap om 

överförmyndarens 

verksamhet hos 

mäklare och 

banker i 

kommunen. 

Utskick en gång 

om året, andel 

av banker och 

mäklare som 

nåtts. 

minst 97 % minst 97 % minst 97 % minst 97 % 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

VERKSAMHET 

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

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 12 789 13 028 13 264 

Politisk verksamhet 12 789 13 028 13 264 

 

MEDBORGARE 

2022 är det val till kommunfullmäktige. Det nyvalda fullmäktige kommer att vid sitt första 
sammanträde välja ledamöter, ersättare samt ordförande till kommunstyrelsen. Den nyvalda 
kommunstyrelsen kommer sedan att välja sina utskott. 

UTVECKLING 

Höganäs kommun fortsätter att jobba med vision 2025. Målet är att kommunen ska ha 30 000 
medborgare år 2025 och är nu på god väg. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och att det 
skapas plats för både nya och gamla medborgare. En befolkning som ökar i antal är en förutsättning för 
att få ökade skatteintäkter och på lång sikt för kunna behålla en god kommunal service. 

  Höganäs är väl värt att investera i - alla ska känna att det lönar sig att satsa på Höganäs. Från kol till diamant 
är det inre perspektivet, själva resan mot målet. Som organisation strävar kommunen mot att bli bättre, 
att göra lite extra och att ha det goda värdskapet i fokus.  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin 

VERKSAMHET 

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

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 84 271 86 032 87 840 

Säkerhet 853 872 892 

Exploatering 2 425 2 471 2 519 

Kommunal 

vuxenutbildning 
7 496 7 625 7 756 

Arbetsmarknadsåtgärder 5 665 5 913 6 168 

Gemensamma 

funktioner 
67 832 69 151 70 505 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar -7 187 10 653 -22 146 

Årsanslag – maskiner och inventarier 1 800 1 800 1 800 

Exploateringsprojekt exklusive drift -9 187 8 653 -23 946 

Årsanslag exploatering 200 200 0 

MEDBORGARE 

Stärk skolans bredd och spets 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Samverkan 

mellan 

näringslivet och 

skolan är starkt 

KLK initierar minst två 

aktiviteter per år som 

stärker och utvecklar 

samarbetet mellan 

näringsliv och skola. 

Nytt mål  

för 2022 
2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 

 

Under året kommer arbetet med att höja kompetens och intresset för medborgardialog i hela 
kommunkoncernen samt att utveckla formerna för detta att fortsätta. Målet är att ett flertal 
medborgardialoger i relevanta frågor ska genomföras. 

  Extra fokus kommer att läggas på kompetensförsörjningsfrågor och entreprenörskap, som ryms i 
strategin "stärk skolans bredd och spets". Under året kommer vårt arbete med samverkan mellan skola 
och näringsliv att vidareutvecklas och fördjupas. Här ryms såväl arbetsmarknadsfrågor som 
vuxenutbildning. God tillgång av relevant kompetens är ett sätt att förenkla för företag. 
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I den nya stadsdelen Tornlyckan, kommunens största exploateringsprojekt, kommer byggnationen av 
de första flerbostadshusen att påbörjas. De första bostäderna förväntas vara inflyttningsklara under 
2024. Etapp 1 är slutsåld och under 2021 och 2022 kommer byggrätterna etapp 2 att börja säljas.  

  Vi ska fortsätta att bygga platsvarumärket. Att arbeta mer med rörligt innehåll, utveckla digitala 
dialoger och skapa mer interaktion i våra sociala medier samt Virtual reality (VR) kommer att stå i 
fokus. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är att öka tillgängligheten till informationen på 
kommunens hemsida genom att optimera sökfunktionen 

MEDARBETARE 

Det påbörjade arbetet med marknadsföring av Höganäs kommun som arbetsgivare fortsätter. Vi 
kommer också att arbeta med medarbetarskapet kopplat till våra ledord kommunikation och 
koncerntanke. 

  Vi kommer att identifiera och utbilda i de 17 globala målen i Agenda 2030 under 2021 i hela 
koncernen, men implementeringen kommer att ske 2022. 

  Med införandet av M365, den nya IT-plattformen Microsoft 365, som också benämns ”resan till 
molnet”, kommer kommunen att få en ny modern samarbetsplattform som kommer att skapa nya 
möjligheter för samverkan och dialog. För att kunna ta till sig ny teknik och framförallt det nya sättet 
att arbete i ”TEAMS så kommer personalen kontinuerligt utbildas i de tjänster och verktyg som 
kommer att finnas i den nya IT-plattformen. 

UTVECKLING 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunen har en god 

markreserv för 

verksamhetsetablering 

Minimum markreserv i 

hektar 

Nytt mål 

 för 2022 

minst 4,5 

hektar 

minst 4,5 

hektar 

minst 4,5 

hektar 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Medborgarna är nöjda 

med kommunens 

medborgardialog 

SCB:s 

medborgarundersökn

ing, Nöjd inflytande 

index 

Nytt mål för 

2022 
49 

Genomförs 

 inte 2023 
51 

Minst två nya 

aktiviteter ska 

genomföras årligen 

Nytt mål för 

2022 
2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 

KLK upplevs inom 

koncernen som en 

service/professionell 

organisation 

Intern undersökning 
Nytt mål för 

2022 
minst 75 % minst 80 % minst 85v% 

SCBs medborgarundersökning Nöjd Inflytande index 2020 var 47. 
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Under året kommer en utredning färdigställas avseende hur ett elektroniskt arkiv för digitala 
handlingar kan organiseras.  

  Förvaltningen kommer att utveckla kommunens service genom att ta fram enkla filmer med 
instruktioner inom de områden där vi har vanligast förekommande frågor. Webben kommer fortsätta 
att utvecklas med hjälpa av artificiell intelligens (AI) som kan hjälpa besökaren på webben att få 
rekommenderat innehåll. 

  Under året fortsätter arbetet med etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamn. Arbetet med att ta fram 
verksamhetsmark för företagsetableringar kommer också att fortsätta. 

  Vi fortsätter att arbeta målmedvetet med att utvecklas som kommun när det gäller målet ”förenkla 
helt enkelt”. Målgruppen för arbetet är såväl tjänstemän som politiker med företagskontakter. 

  Inom ramen för att ”växla upp upplevelsenäringen” kommer vi att arbeta vidare med de områden där 
kommunen i sin roll kan skapa förutsättningar och ”förenkla för företag” inom besöksnäring att 
ytterligare utvecklas och växa. Det kan till exempel handla om myndighetsutövning, samverkans- och 
utvecklingsprojekt eller att skapa förutsättningar genom evenemang eller upplevelser. 

 

FRAMTIDEN 

Framöver kommer vi att fortsätta att ta del av ny teknik i verksamheterna, då vi idag har en 
innovationsfond med syfte att just stimulera till nya arbetsmetoder och ny teknik i verksamheterna. 
2025 är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och artificiell intelligens (AI) en allt mer 
naturlig del i medarbetarens och medborgarens vardagliga dialog med kommunen. I den pågående 
generationsväxlingen förväntar sig den digitala medarbetaren och medborgaren att dialog sker via andra 
kanaler än tidigare. 

  Fortsatt utveckling av upplevelser i Höganäs Kullabygden sker tillsammans med besöksnäringen. Våra 
besökare kommer att ställa krav på hållbara destinationer - både när det gäller miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. Dessa parametrar viktiga att ha med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet när det 
gäller den framtida destinationsutvecklingen.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte 

VERKSAMHET 

Räddningstjänsten utför det som krävs enligt lagarna om skydd och om brandfarliga och 
explosiva varor. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom 
kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbetet med andra kommuners 
räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge 
yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra 
myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. 
Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket 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, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna samt bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 24 529 25 029 25 635 

Räddningsverksamhet 24 529 25 029 25 635 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 11 410 3 300 800 

Årsanslag – maskiner och inventarier 410 300 300 

Tidsbestämda projekt – maskiner 

och inventarier 
11 000 3 000  500  

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunens invånare 

ska känna trygghet och 

säkerhet i sitt 

bostadsområde. 

Kartlägga orter och 

bostadsområden ur 

risksynpunkt för en snabb och 

säker insats vid en olycka. 

25 st/år 25 st/år 25 st/år 25 st/år 

 

Räddningstjänstens mål är att öka trygghet och säkerhet genom att förebygga alla typer av 
olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta arbete bedriver vi på alla plan och byggprocesser där 
vi är en remissinstans för att uppnå lagens krav på säkerhet. Alla företag och verksamheter ska få ett 
tillsynsbesök per mandatperiod där verksamhetens arbete med det brandförebyggande och annat 
olycksförebyggande arbete kontrolleras. Bostadsområden och verksamheter kommer att planläggas ur 
ett insatsperspektiv för en snabb och säker insats vid eventuella olyckor. Räddningstjänstens förmåga 
ska utgå ifrån kommunens risker så att ett professionellt olycksarbete kan utföras vid olika typer av 
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olyckor och detta kommer att ske genom utbildning och övning. Planeringsarbete för olika kriser i 
samhället kommer att fortgå tillsammans med det civila försvarets uppbyggnad enligt regeringens krav. 
Informationsinsatser om brandsäkerhet och andra olyckor kommer att ske i olika medier. Även höja 
medvetenheten om samhällskriser och civilförsvarsberedskap för allmänheten på olika sätt ute i 
kommunen. Ett nytt kommunalt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor ska färdigställas 
till 2022. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Tillräcklig 

kompetensnivå inom 

alla funktioner utifrån 

kommunens risker. 

Avstämning årligen mot 

handlingsprogrammet och 

dess mål. Andel godkända 

medarbetare för momenten. 

100 %  100 %  100 %  100 %  

Motiverade 

medarbetare som 

förstår helheten och 

som känner till 

organisationens vision 

och mål. 

Medarbetarenkät, HME 

Styrningsindex 
84 85 86 86 

Medarbetarenkät, HME 

Motivationsindex 
89 89 89 89 

HME resultat var 89 på motivation och 83 på styrning 2020. 

Medarbetarnas kompetensutveckling är en ständigt pågående process. Samhällsutvecklingen, 
kommunens geografiska läge, kommunens riskprofil och samverkan med andra kommuner ligger som 
grund för denna utbildnings- och övningsplan. Genom att omvärldsbevaka och tänka nytt med ny 
modern teknik och insatstaktik samt att låta medarbetarna vara med i processen och få ta ansvar i 
denna, så kommer de att utvecklas i sin profession. De ansvarsområden som är uppsatta ska alla känna 
delaktighet i och känna ansvar för. Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är likaså viktiga 
parametrar för räddningstjänsten som vill vara en arbetsgivare i framkant. Ledarskapsprogrammet för 
kommunen ska implementeras i organisationen, medarbetarskapet kommer som en följd till denna. 
Den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska hela tiden följa med utvecklingen i räddningstjänstens arbete. 

UTVECKLING 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

En med näringslivet 

ömsesidig förståelse för 

ansvar, brandskydd och 

räddningsarbete. 

Skapa dialog med 

stora och mellanstora 

företag i kommunen. 

minst 3 

dialoger/år 

minst 3 

dialoger/år 

minst 3 

dialoger/år 

minst 3 

dialoger/år 

 

Fortsätta med arbetet kring "friska brandmän" konceptet för att brandmännen inte ska utsättas för 
mer skadliga ämnen än nödvändigt. Övningshallen kommer att utvecklas efter hand som tid och 
resurser medger för att medarbetarna ska kunna bibehålla och utveckla sin kompetens i insatsmetodik 
och höjdräddning med rep. Utveckling av myndighetsutövningen för kommunerna i Skåne nordväst 
kommer att ske under året så att en likriktning och samsyn i bedömningar sker på verksamheter och 
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företag som är lokaliserade i olika kommuner. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar har varit 
”på paus” till viss del under pandemin och kommer nu att komma igång igen. Säkerhetsskyddet ska 
utvecklas i kommunens verksamheter med behörigheter och fysiskt skydd. 

FRAMTIDEN 

Kommunen växer och vi blir fler invånare. Byggnader blir högre och det förtätas, företagen ökar, 
utvecklas och nya produktioner tillkommer. Trafikintensiteten ökar, besöksmålen är välbesökta, bad 
och båtliv är väletablerat och med detta följer parkeringsproblem, trafikköer och chanskörningar inte 
minst under sommaren. Infrastrukturen behöver följa med i utvecklingen av kommunen. Vid olyckor 
kan detta vara ett problem för räddningstjänsten med framkomlighet främst i de små samhällena. Det 
innebär för räddningstjänstens att hänga med i utvecklingen och ha tillräcklig förmåga i alla nya 
olycksscenarier som tillkommer.  
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 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Jacob von Post 

VERKSAMHET 

Förvaltningen arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö med ett 
långsiktigt hållbart samhälle som mål. Inom förvaltningen har 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. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 87 012 88 448 89 909 

Fysisk planering 15 539 15 904 16 322 

Gator och vägar 32 643 33 050 33 545 

Parker 26 059 26 445 26 708 

Miljöverksamhet 5 357 5 492 5 631 

Exploatering 1 754 1 793 1 832 

Kommunikation 3 533 3 582 3 632 

Gemensamma 

funktioner 
2 127 2 182 2 239 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 29 250 20 279 23 250 

Årsanslag – gator och parker 7 050 7 050 7 050 

Tidsbestämda projekt -gator 

och parker 
22 200 13 229 16 200 

Medfinansiering 0 4 500 4 600 

MEDBORGARE 

Växla upp upplevelsenäringen 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs stad har en 

attraktiv och livlig 

stadskärna. 

Alla aktiviteter, som är 

kopplade till nämndmålet, 

ska ha blivit genomförda. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Ett tydligt fokus på centrumutveckling i Höganäs stad fortsätter. Exempel på aktiviteter är att genomföra popup-
aktiviteter i stadskärnan, i detaljplaner möjliggöra förtätning, ta fram vägvisningsplan för gång, cykel och bil, färdigställa 
parkeringsstrategi, utveckla publika karttjänster, ta fram nytt stadsmiljöprogram, jobba lösningsfokuserat i 
myndighetstillsynen med hög nivå av information och service. 
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Det vi gör syns, det gör skillnad!  Detaljplanen för nytt kulturhus och bibliotek i centrala Höganäs är 
påbörjad och väntas bli antagen under 2022. Ett stort utvecklingsprojekt är också detaljplanen för ett 
hamnhotell i Höganäs som påbörjades under våren 2021. Viken centrum utvecklas med detaljplaner, 
som möjliggör byggrätter för vårdcentral, handel och boende. Vi ska ha en fortsatt god planberedskap 
för företag. 

  Under 2022 är ombyggnaden av Storgatan framme i sin sista fas. Arbetet med "Höganäs Smart City" 
fortsätter och fler sensorer placeras ut i syfte att få en mer digital stad. Förvaltningen utreder hur 
Kvickbadet kan utvecklas ännu mer för att växla upp besöksnäringen och stärka stadskärnan. En 
fördjupad översiktsplan för Jonstorp tas fram, och beräknas antas under året. Nya naturreservat 
kommer i Lerbergsskogen och i Fjälastorp. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Vi vill jobba här! 

Förvaltningens 

medarbetare är 

ambassadörer 

för sin 

arbetsplats. 

Veckovisa enkätfrågor i 

Winningtemp, om bland annat, 

delaktighet, motivation, autonomi, 

ledarskap m.m. 

Skala 1-10.  

minst 7,6  minst 7,7 minst 7,8 minst 7,9 

HME – Totalt hållbart 

medarbetarengagemang i 

medarbetarundersökningen 

73 83 84 85 

HME resultat var totalt 85, 2020. 

Arbetsmiljöarbetet är hela tiden i utveckling genom bland annat APT, temperaturmätningar, 
informationsträffar varje månad, samt planering för gemensamma aktiviteter. Vi vill säkerställa en stark 
teamanda i ett öppet klimat med lösningsfokuserad kommunikation. 

  Verksamheten genomgår en digital transformation, vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar 
arbetssättet. Medarbetarnas spetskompetens och intressen för olika områden ska ytterligare fördjupas. 
Efter en längre tid då möjlighet till utbildningar varit begränsat, blir det under planperioden prioriterat 
att ge medarbetarna vidareutveckling. 

  Vi konstaterar ett allt högre tryck på antalet uppdrag inom alla verksamhetsområden. Det är därför 
nödvändigt att förenkla processer och rutiner.  

UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Utveckla digitaliseringen för ökad 

tillgänglighet, mer effektiva processer 

och en tryggare handläggning, både 

för medborgare och medarbetare. 

Antal nya 

digitala 

tjänster. 

5 stycken  5 stycken 5 stycken 5 stycken 
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Den positiva utvecklingen i kommunen med en aktivitetsfylld stadskärna, nya bostadsområden, 
gator, gång- och cykelvägar, parker, tillgängliga och säkra badplatser kräver ansvarsfull drift för att 
uppnå ekonomisk hållbarhet 

  Under kommande år fokuserar vi på ett nytt verktyg för smart stadsplanering. Syftet är bättre 
planering av staden och hantering av utmaningar som bostadsförsörjning, hållbarhetsmål och 
ekonomiska förändringar. Samarbeten, scenarioplanering och utvärdering underlättas. Genom 
detaljerade indikatorer och analyser blir det också möjligt att skapa scenarion i realtid som hjälp att 
visualisera de områden som påverkas av förslag på stadsutveckling. Då skapar vi bättre förutsättningar 
för dialog, förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. 

FRAMTIDEN 

Kommunen växer i snabb takt, det förutsätter en god planberedskap och strategisk 
konsekvensanalys. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument, och behöver hållas aktuellt. Därför tar 
vi fram fördjupade översiktsplaner för kommunens fem serviceorter, och först ut är Jonstorp. 

  För att öka service ur ett medborgarperspektiv och utveckla samhällsbyggnadsprocessen, vill 
förvaltningen inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Ännu har vi inte fått gehör för vår ambition, 
men vi ger inte upp utan fortsätter envist att ansöka hos regeringskansliet om möjligheten. 
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TEKNIK- OCH 

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
skattefinansierad verksamhet 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 

VERKSAMHET 

Förvaltningen 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. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 20 282 20 745 21 190 

Fysisk planering 1 614 1 607 1 599 

Fritidsverksamhet 10 700 10 870 11 000 

Lokalverksamhet 2 670 2 723 2 750 

Gemensamma 

funktioner 
3 100 3 270 3 541 

Kost 2 250 2 275 2 300 

Fr2021 ingår tidigare verksamhetsområdena "Näringsliv och bostäder" samt "Fjärrvärme" i verksamhetsområdet 
"Lokalverksamhet". 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 38 400 143 034 173 650 

Årsanslag - maskiner och inventarier 150 150 150 

Årsanslag - verksamhetslokaler 10 000 10 000 10 000 

Tidsbestämda projekt - maskiner 

och inventarier 250 0 4 500 

Tidsbestämda projekt - fysisk 

planering 0 0 4 000 

Tidsbestämda projekt - 

verksamhetslokaler 28 000 132 884 155 000 

MEDBORGARE 

Planering och utredning att utveckla ett bibliotek till ett modernt kulturhus pågår och 
byggnationen beräknas påbörjas inom perioden. Brunnby IP ska rustas upp och ett nytt vårdboende i 
Nyhamnsläge finns också upptaget under perioden. 

  Ett kraftigt utökat behov av grundskoleplatser medför behov av att bygga ut kapaciteten i sydöstra 
Höganäs. Bruksskolans tillbyggnad beräknas bli klar 2023 och en ny grundskola med idrottshall 
planeras stå klar 2027. En ny förskola i Höganäs ingår också i planerna 2030. I Jonstorp ska förskolan 
Revet utökas med en avdelning. 

  Inom kostavdelningen fortsätter utvecklingen av den vegetariska menyn och att tillaga mer från 
grunden. En ny livsmedelsupphandling ger goda förutsättningar för att andelen klimatsmarta måltider 
kommer att öka. Arbetet med att fräscha upp och förnya i skolornas matsalar fortsätter. 

  En satsning på digital information i matsalarna kommer att genomföras. Informationen ska bland 
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annat visa var maten kommer ifrån, innehåll, om den är ekologisk och minskning av matsvinn. 

  I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar förvaltningen vidare med att skapa trivsamma 
och välskötta utemiljöer och gaturum. Närheten till naturen lockar besökare vilket medför ökat behov 
av skötsel och städning av allmänna platser, badplatser och offentliga toaletter. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Motiverade medarbetare som 

förstår helheten och känner till 

organisationens vision och mål 

Medarbetarenkäten, 

delindex motivation 
79 79 80 81 

Medarbetarenkät 

delindex styrning 
78 79 80 81 

HME resultat var 80 på motivation och 82 på styrning, 2020. 

Kommunens ledarskapsprogram är slutfört och nästa steg är fokus på att utveckla 
medarbetarskapet. Förvaltningen fortsätter arbeta med att skapa ökad delaktighet, större ansvarstagande 
och att medarbetarna ska känna stolthet i sina arbetsinsatser. Utveckling av arbetsprocesser och 
kunskap kring våra värderingar är en del av detta. Arbetsmiljöfrågor ingår som en viktig del av 
verksamheten. Utvärdering av satsningen på städrobot ska genomföras. 

  En vidareutbildning av personalen ska genomföras för att förverkliga de miljömål som finns i 
miljöprogrammet. 

  Medarbetare från kostavdelningen ska genomgå utbildningar för arbetsledande kockar samt 
utbildningar i vegetarisk matlagning. 

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Den genomsnittliga 

energiförbrukningen 

ska minska i 

kommunens fastigheter 

Statistik från 

energistatistikprogram VITEC 

kWh/kvm och år 

140 

kWh/kvm 

och år 

135 

kWh/kvm 

och år 

135 

kWh/kvm 

och år 

130 

kWh/kvm 

och år 

Minskat matsvinn i 

kommunens skolor och 

förskolor 

Procentuell andel kastad 

mat 
högst 12 % högst 10 % högst 8 % Högst 8 % 

Minskad elförbrukning i 

kommunens fastigheter 

och anläggningar 

Inlämnad statistik i 

energieffektiviseringsrapport

en till energimyndigheten. 

Basår 2011. 

Minst 20 % Minst 22 % Minst 23 % Minst 25 % 
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Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Utveckla former och 

forum för dialog med 

medborgare 

Antal nya former 

och forum för 

medborgardialogen 

2 stycken/år 2 stycken/år 2 stycken/år 2 stycken/år 

En e-tjänst kommer att utarbetas för att förenkla för föräldrarna att beställa specialkost till sina barn. 

Ett nytt fastighetssystem kommer innebära att våra hyresavtal kommer digitaliseras, vilket kommer att 
förenkla hanteringen av hyresavtal och fakturering för både förvaltningen och hyresgästerna. 

  Arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta för att få en giftfri arbetsmiljö 
med byggvarubedömda material i våra fastigheter kommer att fortsätta. En utveckling som går mot mer 
återvinning och återbruk kommer att påbörjas. Det planeras även utbyte till fler elfordon. 

  Genom uppföljning av dagens beställningsrutiner av mat ska matsvinnet minskas ytterligare, ett sätt är 
att alla elever beställer sin måltid via en app i mobilen. Det väntas innebära minskat matsvinn och 
därmed också mindre miljöpåverkan.  

  Senast 2023 ska personalen på skolorna kunna betala sin lunch med swish. 

  Förvaltningen fortsätter att utveckla tekniska lösningar och digitalisera verksamhetsuppgifterna. Detta 
i syfte att öka produktions- och kostnadseffektivitet men också för att skapa bättre arbetsmiljö. En ny 
utrustning för att lokalisera läckor och reinvesteringsbehov i ledningsnätet kommer att köpas in. 

  Utveckling genom att systematisera arbetsprocesser, förnya tekniska fordon och effektivisera och 
utveckla arbetsmetoder, inom alla avdelningar fortsätter. 

  Behov av reservkraft till kommunens verksamheter vid elavbrott ska identifieras tillsammans med 
räddningstjänsten. En plan för att bygga ut detta ska tas fram. Även det framtida behovet av 
kommunens tankanläggning för drivmedel ska utredas. 

FRAMTIDEN 

De stora utbyggnadsplaner som finns i kommunen med bland annat Tornlyckan och södra Viken 
kommer att innebära en kraftig expansion av nyinflyttade i kommunen under en förhållandevis kort tid. 
Det innebär att det blir ett ökat tryck på att bygga fler förskolor och fler grundskoleplatser inom 
kommunen. Behovet av ett nytt vårdboende i centrala Höganäs finns också i framtiden. 

  Det är viktigt att bygga hållbart och hitta nya lösningar för att använda varje skattekrona effektivt. Det 
blir också allt viktigare att utveckla arbetsmetoder inom drift och förvaltning när allt större ytor ska 
skötas. 

  Förvaltningen kommer att se över om det finns mer arbete som kan automatiseras och utföras av 
robotar. En utmaning är att kunna rekrytera personal med den kompetens som behövs. 

  Behovet av en flexibel organisation som arbetar över gränserna blir allt viktigare för att kommunen 
ska kunna möta medborgarnas behov av god service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
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TEKNIK- OCH 

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
avgiftsfinansierad verksamhet 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 

VERKSAMHET 

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av 
spill- och dagvatten. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 0 0 0 

Vatten och avlopp 0 0 0 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 51 500 51 372 55 300 

Årsanslag - vatten och avlopp 23 000 24 000 25 000 

Tidsbestämda projekt - vatten och 

avlopp 
28 500 27 372 30 300 

Periodiserade anslutningsavgifter -6 000 -6 000 -6 000 

MEDBORGARE 

VA-avdelningen arbetar med stora infrastrukturprojekt som påbörjades under 2021, bland annat 
en ny överföringsledning för spillvatten från södra Viken in till Höganäs som kommer att pågå under 
hela våren 2022. Förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de boende i Jonstorp påbörjades under 
2021 och kommer att fortgå till och med 2024. Förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de som 
bor i Nyhamnsläge, Mölle och Arild kommer att påbörjas under 2022. De sista delarna av renoveringen 
av vattentornet i Lerberget kommer att slutföras under 2022.  

MEDARBETARE 

Medarbetarna har en stor delaktighet i VA-verksamhetens utveckling och planering vilket medför 
att trivseln på arbetsplatsen är hög, vilket syns på de goda resultaten i medarbetarenkäten. För första 
gången ska VA-avdelningen medverka i Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett praktikprogram där 
Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Genom fyra 
månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. 
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UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 

Mål 

2022 
Mål 2023 Mål 2024 

Minska mängden 

tillskottsvatten  

Beräknad mängd 

tillskottsvatten, ska minska 

med 2 % årligen till 

slutmålet 20 % uppnåtts. 

Basår 2020: 42 % 

Nytt mål  38 % 36 % 34 % 

Minska mängden 

odebiterat vatten 

Beräknad mängd 

odebiterat vatten, ska 

minska med 2 % årligen till 

slutmålet 20 % uppnåtts. 

Basår 2020: 37 % 

Nytt mål 33 % 31 % 29 % 

Tillskottsvatten är vatten som späder ut spillvattnet i ledningsnätet. Tillskottsvattnet består av dagvatten, dräneringsvatten och inläckage. Vad 

gäller odebiterat vatten räknar vi ”andelen mängd köpt vatten minus debiterat vatten”. 

 

Stora arbeten planeras med att genomföra reinvesteringar i ledningsnätet. Under 2022 och 2023 
kommer ledningarna i Långarödsvägen och i Rekekroken att bytas ut. I VA-planen prioriteras 
energieffektivisering vilket medför att pumpstationer byggs om med pumpar som är mer 
energieffektiva än de befintliga.  

  En viktig del i effektiviseringen är att begränsa inflödet av dagvatten i spillvattenledningar för att 
minska mängden vatten som pumpas till reningsverket. Det pågår ett ständigt arbete med att optimera 
processerna på avloppsreningsverket så att de blir mer energieffektiva men med bibehållna 
reningsresultat. 

  VA-avdelningen arbetar tillsammans med markbyggnadsenheten med ny teknik för att snabbare hitta 
vattenläckor. En ny spolbil samt ny kamerautrustning för att filma ledningar har köpts in. 

FRAMTIDEN 

I takt med att kommunen växer kommer reningsverkets kapacitet att behöva utökas. Dagens 
kapacitet beräknas att räcka till år 2030-2035 om befolkningsökningen blir ungefär densamma som de 
senaste åren. Ökade krav från myndigheter på ökad rening skapar ett behov av nya förfinade 
reningsprocesser, till exempel rening av läkemedelsrester. Dessa myndighetskrav kommer att medföra 
ett behov av ombyggnad och utbyggnad av reningsverket i framtiden. 

  En ny stor dagvattenledning som mynnar ut i Öresund kommer att behöva byggas när nya stadsdelen 
Tornlyckan är fullt utbyggt. 

  Det åldrande ledningsnätet kommer att kräva allt större investeringar, vilket kommer att medföra 
större höjningar av VA-taxan i framtiden.  
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg 

VERKSAMHET 

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

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. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 70 974 72 316 73 682 

Kultur 34 384 35 099 35 744 

Fritid 36 590 37 217 37 938 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 550 550 2 550 

Årsanslag - maskiner och inventarier 550 550 2 550 

Nya inventarier till nytt kulturhus/bibliotek innebär ett ökat investeringsbehov för 2024. 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referens mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Erbjuda mötesplatser 

som skapar 

möjligheter och 

förutsättningar för 

delaktighet och 

livskvalitet. 

Sammanställning 

- utbud av 

mötesplatser 

1 ny/ år 1 ny/ år 1 ny/ år 1 ny/ år 

 

Visionen och den kultur- och fritidspolitiska planen kommer att prioritera invånarnas behov av ett 
innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande. 

  Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för invånarna. 
Invånarna ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta 
har kulturen och naturen en stor betydelse. 

  Förvaltningen ska fortsätta arbeta med tillgänglighet; fler barn och ungdomar ska beredas plats och ta 
del av aktiviteter inom alla verksamheter. Årligen ska evenemang och aktiviteter genomföras för alla 
åldrar och intressen. Därför ska förvaltningen efterfråga allmänhetens önskemål och genom deras 
förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte, eller i liten omfattning, tar 
del av utbudet. Tillgänglighetsarbetet ska stärkas tillsammans med föreningar och övriga förvaltningar. 
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  För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med 
föreningsliv, företag och frivilliga genom kommunens Volontärcenter och den nyetablerade 
Sportbanken. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Förvaltningens 

medarbetare är stolta 

ambassadörer över sin 

arbetsplats. 

Egen enkät, 1-8 

gradig skala där 

medelsnittet ska vara 

minst 6 

6 6 6 6 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation, engagemang och vara stolta 
ambassadörer för verksamheterna och kommunen. Alla medarbetare ska ha tydliga mål, ansvar och 
befogenheter för att kunna se sin egen roll i helheten. 

  En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med 
tillhörande mandat i verksamheterna. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste alla 
arbeta med ledorden, visionen och arbetsmiljön. Utrymme behöver skapas för att ta tillvara 
medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att öka effektiviteten och nyttan i verksamheterna. 
Motivationshöjande åtgärder kommer att göras som ett led i medarbetarenkätens handlingsplan. 

  Även fortsättningsvis ska förvaltningen fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande för att kunna ge god service och 
företräda förvaltningen på ett positivt sätt. 

  Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög 
service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter 
ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. Under året ska alla medarbetare kompetensutvecklas inom 
området psykisk ohälsa. 

UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens mål 

2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Skapa eller utveckla samarbeten 

med aktörer utanför kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet 

Antal nya och 

etablerade 

samarbeten 

och projekt 

2 st/ år 1 st/ år 1 st/ år 1 st/ år 

Växla upp upplevelsenäringen 

Nämndsmål Mätetal 
Referens mål 

2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Erbjuda invånare ett 

innovativt och varierat 

kultur- och fritidsutbud. 

SCB:s 

medborgarnöjdhet 

plats 10 eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 
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För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner 
för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och 
varierat kultur- och fritidsutbud, krävs också god omvärldsbevakning och omfattande dialoger med 
invånarna. 

  Nytänkande inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, 
bidragsformer, interaktiv gestaltning eller dialog. 

  Samarbeten med föreningslivet kommer att intensifieras för att stärka föreningarnas utveckling, och 
minska effekterna av coronapandemin. 

  Under 2022 börjar Höganäs Bibliotek planera för att verksamheten ska flytta till nya lokaler. Det nya 
biblioteket ska bli ett modernt kulturhus som möter invånarnas behov av en levande mötesplats med 
flera funktioner och hög flexibilitet. 

  Kulturskolans verksamheter ska breddas med fler kurser som efterfrågas. Fritidsgårdarnas verksamhet 
ska bli mer mobila mötesplatser med det innehåll som besökarna efterfrågar. 

  Fritidssidan ska fortsätta utveckla konceptet Sportbanken och stärka samverkan mellan 
Volontärcenter och andra kommunala förvaltningar och bolag. Vidare ska satsningar göras på att skapa 
naturupplevelser och kunskapshöjande qr-märkta leder på fler platser inom Kullabygden. 

  

FRAMTIDEN 

Befolkningsutvecklingen innebär en stor ökning av antalet barn och invånare i ”aktiva” åldrar fram 
till år 2030. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att förebygga 
god hälsa och skapa aktiviteter även för denna målgrupp. 

  Höganäs nya bibliotek/ kulturhus ska möta invånarnas behov av en modern mötesplats och genom 
sitt innehåll och sin utformning bidra till Höganäs stadsutveckling samt bli en stolthet för våra invånare. 
Andra påbörjade satsningar, att utveckla ryttarverksamheten, bygga om idrottsplatsen i Nyhamnsläge 
samt utveckla "Framtidens Sportcenter" kommer att fortskrida. 

  I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och 
övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Även ett framtida koncept måste bygga på ett 
sådant engagemang. 

  Såväl kultur som idrott fungerar som drivkraft för all samhällsutveckling - och den potentialen måste 
beaktas när Höganäs växer som stad.  
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Förvaltningschef: Jacob von Post 

VERKSAMHET 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del 
av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. 
Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer.  

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 1 560 1 591 1 624 

Politisk verksamhet 1 560 1 591 1 624 

 

MEDBORGARE 

Bygg- och miljönämnden ska 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. Ett av de största fokusområdena för bygg- och miljönämnden är att 
fortsätta jobba aktivt med dialogen med medborgarna. Vi ska fortsätta nämndens proaktiva arbete med 
att underlätta för medborgare och företag. Det handlar ibland om att hitta enkla lösningar utan att göra 
avsteg från lagstiftningen. 

  Tillsynen av verksamheter bidrar till att utsläppen till hav, sjöar, åar och luft i kommunen minskar och 
att badvattnet kan hålla en hög kvalitet. En effektiv tillsyn minskar risken för medborgarna att utsättas 
för störande buller och lukt eller att drabbas av otjänliga livsmedel. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Vi vill jobba här! 

Förvaltningens 

medarbetare är 

ambassadörer för sin 

arbetsplats. 

HME - Hållbart 

medarbetarengagemang, 

miljöavdelningen 

73 83 84 85 

HME - Hållbart 

Medarbetarengagemang, 

plan- och 

bygglovsavdelningen 

73 83 84 85 

 

Det engagerade medarbetarskapet ska förstärkas och utvecklas. Medarbetarnas spetskompetens 
och intresse för olika kompetensområden ska ytterligare fördjupas. Alla medarbetare har individuella 
utvecklingsplaner baserade på intresse, kompetens och de behov som finns inom verksamheten. Hög 
delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att 
stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. 
Bygg- och miljönämndens verksamheter genomgår samtidigt en digital transformation vilket förändrar, 
utvecklar och effektiviserar arbetet. 
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UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs miljötillsyn 

håller hög klass 

Alla aktiviteter i den 

tillsynsplan som nämnden tar 

fram för miljöavdelningen 

genomförs 

91 % 92 % 93 % 93 % 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Bygg- och 

miljönämnden ses som 

en resurs för etablerade 

och kommande företag. 

Nöjd Kund-Index, miljö- och 

hälsoskydd 
76 77 78 79 

Nöjd Kund-Index, 

livsmedelskontroll 
81 82 83 84 

Nöjd Kund-Index, bygglov 83 84 85 86 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Utveckla digitaliseringen för ökad 

tillgänglighet, mer effektiva 

processer och en tryggare 

handläggning, både för 

medborgare och medarbetare. 

Andel 

ansökningar och 

anmälningar som 

görs digitalt 

minst 60 % minst 60 % minst 70 % minst 75 % 

Bygg- och miljönämnden ska ge 

service i framkant. 

Andel kunder som 

är nöjda med 

nämndens service 

minst 85 % minst 85 % minst 85 % minst 85 % 

Antal 

dialogmöten 
2 2 2 2 

 

Nämnden ska ge god service och ha en kommunikation som är tydlig, enkel att förstå och rättssäker. 
Kontakterna med näringsliv och kommuninvånare ska fortsätta utvecklas och förbättras. Ett exempel 
är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök. 

  Miljömässig hållbarhet är centralt för nämndens verksamhet. Den plan för tillsynen som tas fram för 
miljöavdelningen varje år ska genomföras. 

  Under de närmaste åren fokuserar bygg- och miljönämnden på ett modernt och digitaliserat arbetssätt. 
Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina 
ärenden när och var de vill. 
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FRAMTIDEN 

Höganäs fortsätter att utvecklas både med fler invånare och fler verksamhetsutövare. Bygg- och 
miljönämnden ser en fortsatt ökning av antalet inkomna ärenden på både miljö- och 
bygglovsavdelningarna. Detta kommer att ställa krav på både kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling för medarbetarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara ännu 
viktigare i framtiden, vi ser redan nu en trend där det är konkurrens om arbetskraft. 

Vi ser en fortsatt hög tillväxttakt inom nämndens områden. Detta kommer att ställa nya krav på till 
exempel bebyggelseutveckling på landsbygden, infrastruktur och miljömässig hållbarhet.  
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dahlberg 

VERKSAMHET 

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

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 702 971 718 238 733 751 

Förskola 157 895 161 382 164 894 

Grundskola 369 321 377 475 385 697 

Gymnasiet 135 867 138 739 141 651 

Gemensamma 

funktioner 
38 252 38 970 39 799 

Politisk verksamhet 1 636 1 672 1 710 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 2 500 3 500 2 500 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 500 3 500 2 500 

MEDBORGARE 

Stärk skolans bredd och spets 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

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. 

Gymnasieelever som 

uppnått grundläggande 

behörighet till universitetet 

och högskolan inom 3 år. 

minst 67 % minst 70 % minst 71 % minst 72 % 

Elever i år 9 som är 

behöriga till yrkesprogram. 
minst 95 % minst 95 % minst 96 % minst 97 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. Realistiska mål att uppnå. 
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Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

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. 

Jag upplever att mitt 

barn känner sig trygg 

på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Jag känner mig trygg 

i grundskolan. 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Jag känner mig trygg 

på gymnasiet. 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. 

 

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 högre 
kvalitet och högre resultat. Höganäs visar goda resultat, vilket bland annat beror på utveckling av 
samverkan, samarbete och översyn av verksamheten för att möta barn och elevers behov. Lyckad 
skolgång är en framgångsfaktor i livet. Samtliga barn och elever ska uppnå höga resultat och utvecklas i 
skolan. De ska känna sig delaktiga och har inflytande över sig själv och sitt lärande. Verksamheterna 
kommer att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen för alla elever. Alla verksamheter arbetar med 
uppföljnings- och analyssystem inom ramen för arbetet med ökad måluppfyllelse. ”Hela barnet, hela 
vägen” med en gemensam kvalitetsbild ska tydliggöras och barn, elever, vårdnadshavare och 
medarbetare ska tydligt se vad Höganäs kommun erbjuder. 

  Kullagymnasiet kommer fortsätta att utveckla gymnasieverksamheten för att fler ungdomar ska välja 
Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. Kullagymnasiet ser över programmen 
på skolan och satsar både på ny utrustning och kompetenta medarbetare. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

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. 

Medarbetar-

undersökning

en 

HME index 

86 88 89 90 

HME resultat var totalt 87, 2020. 

Höganäs kommun har det senaste åren satsat på ett ledarprogram till chefer. Programmet har 
fokuserat på förändringsarbete, leda sig själv och leda andra, att bli stärkta i koncernens framtagna 
ledarskapsdiamant med fokus på den empatiska, resultatinriktad, visionär och modiga ledaren. Med 
ledarskapsdiamanten i grunden fortsätter arbetet med ledarskap och medarbetarskap i arbetet med 
”hela barnet, hela vägen”. Tillsammans ska verksamheten erbjuda undervisning och utbildning med hög 
kvalitet. Kompetensutveckling med fokus på det pedagogiska ledarskapet samt lärmiljöer för att öka 
möjligheten att möta våra barn och elever fortsätter. 

  Tvärsektoriella nätverk ger effekt på samverkan, förståelse för koncernens hela uppdrag samt att 
tillsammans skapa en arbetsgivare i framkant och utveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling är av 
stor betydelse för att bidra till verksamhetsutveckling, men även att få medarbetare att växa. 
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  En plan på insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte 
att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt arbetas fram. 

UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Våra förskolor och 

skolor är 

professionella 

med hög 

kompetens där 

bemötande och 

samverkan för 

barn och elevers 

bästa är i fokus. 

Jag upplever att det är 

kompetent personal på mitt barns 

förskola 

minst 94 % minst 96 % minst 97 % minst 98 % 

Lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i grundskola. 
minst 90 % 100 % 100 % 100 % 

Lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i gymnasieskola. 
minst 89 % 100 % 100 % 100 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. Realistiska mål att uppnå. 

 

Arbetet utifrån devisen ”Hela barnet – hela vägen” kommer att fortsätta. Arbetet förväntas 
genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det 
dagliga arbetet. Det gemensamma arbetet med kommunikation och koncerntanke ingår i utvecklingen 
av ”Hela barnet – hela vägen”. En utmaning som är viktig att förbättra är de goda resultat skolan 
redovisar i nationella jämförelser. I detta arbete blir samverkan, kommunikation och ett gemensamt 
förhållningssätt en viktig förutsättning, vilken alla förutsätts förhålla sig till. 

  Utbildningsnämnden har satsat på att få god tillgång av digitala verktyg och att utveckla IKT 
(informations- och kommunikationsteknik). Från årskurs 4 upp till gymnasiet har samtliga elever ett 
digitalt verktyg. Datorn utvecklas som ett stöd i skolarbetet och att finna rätt läromedel till rätt tillfälle, 
både digitala och fysiska. 

  Vid rekrytering kommer IKT vara en viktig del för att kunna vara en arbetsgivare i framkant både vad 
gäller antal datorer till elever, men även vilka IT-lösningar och vilken kompetensutveckling som 
erbjuds. 

  Utbildningsnämnden kommer se över digitaliseringen i olika processer för tillgänglighet och service. 

FRAMTIDEN 

Den demografiska utvecklingen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation 
som är resurseffektiv samt att anpassa lokaler efter behov. Det finns under planperioden behov av 
tillfälliga lokaler. Förhoppningen är att det efter planperioden finns nya lösningar för centrala Höganäs. 

  Den fortsatta utvecklingen av samtliga skolformer är väsentlig. Att fortsätta säkerställa en verksamhet 
som följer framtiden, följer arbetsmarknaden och som säkerställer att våra barn och elever rustas för 
framtiden. 

  Utvecklingen av Kullagymnasiet kan påverka Höganäs kommun i samverkan, satsning och planering. 

  Utbildningsnämnden ser möjligheter med den digitala transformationen, men ser också svårigheten att 
avsätta resurser för att lyckas med utvecklingen. Digitalisering går i en snabbare takt än skolorna har 
möjlighet att reinvestera i digitala verktyg. 

Page 91 of 525



 

Budget 2022 56(78) 

 

 

SOCIALNÄMNDEN 
Ordförande: Ingemar Narheim (M) Förvaltningschef: Viweca Thoreson 

VERKSAMHET 

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg samt individ och familjeomsorg enligt 
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst utifrån färdtjänstlagen. Inom vård 
och omsorg ingår främst ansvar för myndighetsutövningen för stöd och service till kommunens äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Tjänster i form av särskilt boende för äldre, 
hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga 
och trygghetslarm samt LSS-insatser såsom boende med särskild service, daglig verksamhet, personlig 
assistans, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser 
från privata aktörer men framför allt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- 
och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till 
personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel 
eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO 
hanteras även familjerättsliga frågor och det finns också en enhet för utredning, stöd- och vårdinsatser 
till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala 
förhållanden. Inom gemensamma funktioner finns övergripande verksamhet för ledning, 
administration, utredning och utveckling. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 512 579 524 693 537 134 

Politisk verksamhet 1 665 1 706 1 747 

Vård och omsorg 311 743 319 108 326 680 

LSS 121 866 124 745 127 705 

Individ- och 

familjeomsorg 
62 100 63 570 65 069 

Gemensamma 

funktioner 
15 205 15 564 15 933 

Med anledning av demografin kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera "nära vård” i hemmet kommer också 
att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt både inför beslut och verkställighet. 
Arbetssätt i form av rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning 
av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. 

  Volymerna och behoven inom IFO förväntas förändras både i omfattning och inriktning. Andelen 
barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, ibland kombinerat med andra svårigheter, ökar och 
ställer krav på förändrade arbetssätt och förmåga att samverka över organisationsgränser. 

  Den tilldelade budgetramen förutsätter att staten beslutar om de stimulansmedel som hittills aviserats 
samt att planerade effektiviseringar genomförs. 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 1 350 1 350 1 350 

Årsanslag – maskiner och inventarier 1 350 1 350 1 350 
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MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Socialnämndens 

målgrupp ska ges 

ökad 

självständighet 

genom egna livsval 

Andel vuxna personer som inte 

är återaktualiserade ett år efter 

avslutat försörjningsstöd 

 minst 80 % minst 82 % minst 85 % 

Antal besökare på de digitala 

anhörigstöden 
 200 250 275 

Andel barn och ungdomar som 

inte är återaktualiserade ett år 

efter avslutade insatser 

 40 42 45 

  

Befolkningsprognosen för demografin i Höganäs kommun visar att personer över 80 år kommer 
att öka med cirka 25 procent till 2025. 

Mot bakgrund av demografin, integrationsfrågan, andra sociala utmaningar och från andra huvudmän 
behöver åtgärder utvecklas som gör det möjligt för invånare att leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Genom att främja hälsa, förebygga behov och bidra till att man som medborgare kan känna trygghet i 
sin vardag bidrar vi till detta. Välfärdsteknik och anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan 
internt och externt kommer att fortsätta vara prioriterat. Även formerna för förebyggande och 
tillgängliga insatser för barn- och unga och deras familjer kommer att utvecklas ytterligare för att 
motsvara medborgarnas behov. 

Nuvarande LSS boendet på Allégatan planeras ersättas med nybyggt boende under perioden. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Socialnämnden ska 

vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Andel sökande till 

utannonserade 

tjänster som 

motsvarar 

kravprofilen 

Nytt mål 2022 minst 45 % minst 50 % minst 60 % 

HME-index  80 82 85 

HME resultat var totalt 79, 2020. 

Att behålla och rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är viktiga framgångsfaktorer för att 
socialnämnden ska nå sina mål framöver. 

  Möjligheten till kompetensutveckling och att spetskompetens används för helheten där det gör bäst 
nytta för medborgarna är centrala. Utveckling av en strategisk kompetensmodell behöver därför 
prioriteras. Erfarna socialsekreterare är en eftertraktad yrkesgrupp där rörligheten är stor nationellt. Det 
krävs en fortsatt satsning på ledarskapet för att stärka cheferna i uppdraget samt ökade satsningar på 
medarbetarskapet. 

  För att vara attraktiv och upplevas som en arbetsgivare i framkant behöver digitala stödsystem och 
tjänster fortsätta utvecklas samt kreativitet och innovationer uppmuntras och tas tillvara. 
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UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Miljökrav ska 

ställas vid 

upphandling av 

varor och tjänster 

Andelen genomförda 

upphandlingar med miljökrav 

av upphandlingar med 

möjlighet att ställa miljökrav 

Nytt mål 2022 100 % 100 % 100 % 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Samverkan med 

ideella aktörer och 

civilsamhället 

förstärks 

Antal samverkanssamarbeten 

som startat under året 

Nytt mål 

2022 
10 2 4 

Antal föreningar som 

verksamheten samverkar med 
 5 7 10 

Antal aktiva volontärer i 

verksamheten 

Nytt mål 

2022 
10 15 15 

Socialnämnden ska 

möjliggöra digitalt 

först 

Antal nya digitala tjänster  8 3 3 

Antal nya digitala stödsystem  2 1 1 

Antal aktiviteter i syfte att 

motverka digitalt utanförskap 
 10 10 10 

Kommunikationen 

internt och externt 

ska förstärkas 

Antal riktade 

informationsinsatser 
 12 12 12 

Antal genomförda 

medborgardialoger 

Nytt mål 

2022 
10 10 10 

 

Utmaningen med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa bland både barn och vuxna samt osäkerheten 
kring utvecklingen av försörjningsstödet kräver både nya arbetsmetoder, tjänster samt hög flexibilitet. 

  Arbetet med den digitala transformationen kommer att innebära både nya digitala lösningar och 
förändrade arbetssätt. Tjänsterna ska stödja ett förebyggande och rehabiliterande arbete och skapa 
mervärde för de medborgare som har behov av socialnämndens insatser. För att möjliggöra denna 
utveckling kommer investeringar göras i den digitala infrastrukturen. 

  Samverkan och samarbete internt och externt är ett prioriterat område. Fortsatt utveckling av tidiga 
insatser i samverkan samt hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar ska 
implementeras. 

  Medborgardialoger kommer att genomföras på olika sätt beroende på målgrupp som ett stöd i det 
framtida utvecklingsarbetet. Kommunikationen och informationen, både internt och externt, ska också 
förbättras och målgruppsanpassas. Samarbetet med volontärcenter planeras att öka för att möjliggöra 
allt fler volontärsuppdrag i verksamheterna. Formerna för anhörigstöd kommer att utvecklas för att 
vara mer flexibla och i än högre grad stödja kvarboende. 
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FRAMTIDEN 

Utmaningen kvarstår med att möta de volymökningar som väntas inom socialtjänsten och inom 
äldreomsorgen samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder minskar. Utvecklingen av god och 
nära vård där kommunen kommer att vara vårdgivare för allt mer avancerad vård ställer stora krav på 
både kompetens, arbetsmetoder och teknik. Framtida krav, både på boende- och arbetsmiljö, kräver 
särskilda boende som erbjuder både välfärdsteknik och möjliggör resurseffektiv drift. 

  Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och yrkesroller. För att attrahera morgondagens 
medarbetare är det viktigt att bidra till att yrkesstatusen höjs för arbete inom vård- och omsorg och 
socialtjänst. 

  Missbruket och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. Även barn- och unga med 
neuropsykiatriska diagnoser med behov av stöd förväntas öka. Tidiga förebyggande insatser i 
samverkan samt utvecklade hemmaplanslösningar kommer att behövas för att ge dessa unga och deras 
familjer bra stöd. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 
Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Viweca Thoreson 

FRAMTIDEN 

Med anledning av den demografiska utvecklingen kan volymökningar väntas inom 
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera "nära vård” i 
hemmet kommer också att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt inom alla delar av 
bolaget i form av ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning 
av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. För att lyckas med den digitala 
transformationen kommer det att krävas investeringar även i den digitala infrastrukturen. 

  För att vara en arbetsgivare i framkant och för att stärka organisationen för att möta framtiden är det 
angeläget att stimulera kompetensutveckling, möjliggöra nya karriärvägar och uppdrag. Allt större krav 
ställs på snabba omställningar av verksamheterna då efterfrågan på bolagets tjänster förändras snabbt 
både i ökad och minskad volym. Stödsystem och arbetssätt som stödjer ökad rörlighet kommer därför 
att prioriteras.  

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs Omsorg 

AB ska vara en 

attraktiv 

arbetsgivare 

Andel sökande till 

utannonserade 

tjänster som 

motsvarar 

kravprofilen 

Nytt mål 2022 minst 45 %   

HME-index  85   

HME resultat var totalt 85, 2020. 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs Omsorg 

AB ska möjliggöra 

digitalt först 

Antal nya digitala system  15   

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs Omsorg AB ska 

uppföra uppdragen 

med minsta möjliga 

miljöpåverkan och 

högsta möjliga 

kostnadseffektivitet 

Minska matsvinn på 

boende genom 

mätveckor 

Nytt mål 2022 100 % 100 % 100 % 

Öka andel cykelrundor 

i hemtjänsten 
 50   

Öka antalet digitala 

tillsyner 
 50   
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Stärkt social hållbarhet 

Styrelsemålmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäs Omsorg AB ska 

bidra till omsorgstagarens 

möjlighet att välja och 

påverka sina egna livsval. 

Andel aktuella 

genomförandeplaner 

enligt IBIC 

 100   

Antal verksamheter 

som har genomfört 

delaktighetsslingor 

 10   
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AB HÖGANÄSHEM 
Ordförande: Péter Kovács (m) VD: Jesper Månsson 

FRAMTIDEN 

Sedan 2017 jobbar Höganäshem mot målet 325 nya bostäder fram till 2025. År 2021 blir ”halvtid” 
på vår nuvarande tidsaxel och leveransen är i skrivande stund (maj 2021)165 bostäder. Vi håller 
tidsramen och fyller på med ytterligare 185 bostäder fram till 2025. Parallellt renoverar vi cirka 200 
lägenheter. Den totala investeringen uppgår under perioden till ungefär 1 miljard. Förutom bygg- och 
renoveringsarbetet formulerar vi verksamhetsmål som knyter an till tre av kommunens strategier: 
”Utveckla dialog och service”, ”Stärkt social hållbarhet” och ”Förverkliga miljömässig hållbarhet”. 

 

Arbetsgivare i framkant 

Styrelsemål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Motiverande medarbetare 

som har en hög vilja att 

rekommendera företaget 

Medarbetarverktyget 

Winningtemp mäts på  

skalan 1-10 

9 9 9 9 

 

Utveckla dialog och service 

Styrelsemål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Vi fokuserar på kundernas 

behov genom vänligt 

bemötande, proaktivt 

agerande och professionell 

service. Därigenom ökar vi vårt 

förtroendekapital och stärker 

vårt varumärke. 

Löpande 

hyresgästenkäter 

Scandinfo 

43 45 47 47 

 

Stärkt social hållbarhet 

Styrelsemålmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Höganäshem ska delta i 

utvecklingen av 

bostadsområden med olika 

profiler och karaktär där den 

boendespecialiserade 

kommunens förutsättningar 

och målgrupper prioriteras. 

2017-2025 ska vi 

bygga 325 

lägenheter 

(nyproduktion) 

215 243 271 300 
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HÖGANÄS ENERGI AB 
Ordförande: Ulf Holmqvist  VD: Benny Ulmestig 

FRAMTIDEN 

Vi är ett lokalt och hjälpsamt energibolag med hög trovärdighet som erbjuder kunderna 
helhetslösningar med snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. 
Våra beslutade långsiktiga mål är uppdelade i finansiella, operativa samt mjuka mål och uppdateras 
årligen och beslutas av styrelsen. Vårt nya mål som knyter an till kommunens strategier ”förverkliga 
miljömässig hållbarhet” och ”utveckla dialog och service”. Vi kommer att erbjuda energilösningar 
bestående av solcellsanläggningar, laddplatser och lagringsmöjligheter med hjälp av batterilösningar. 
Det kommer leda till att våra kunder kan vara en del av framtida energilösningar för både sig själv, men 
också för Sverige som helhet. Våra kunder kommer att följa sin energianvändning och produktion via 
en smart app. 

 

Arbetsgivare i framkant 

Styrelsemål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Motiverade medarbetare 

som förstår helheten och 

känner till verksamhetens 

vision och mål 

Medarbetarverktyget 

Winningtemp mäts 

på skalan 1-10 

7,4 7,5 7,6 7,6 

 

Utveckla dialog och service 

Styrelsemål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Det hjälpsamma energibolaget 

ska ge service i framkant 

Nöjd kund index 

görs tillsammans 

med IMA  

90 90 90 90 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Styrelsemålmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Uppnå högt 

spillvärmenyttjande från 

Höganäs Sweden AB i vårt 

fjärrvärmenät 

Uppföljning av andel 

spillvärme (procent) 

kontra bioolja och gas i 

fjärrvärmeverket 

85 85 85 85 
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FINANSFÖRVALTNING 
Under finansförvaltningen redovisas skatteintäkter och stadsbidrag, finansiella poster och budgeterade reserver. 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin 

       
 

MNKR Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 

 

 

Plan 2024 

Ram 1 475 887 1 524 843 1 557 425 1 592 237 

Pensionskostnader -49 700 -34 000 -36 000 -38 000 

Exploatering, driftskostnader -2 000 -8 800 -8 850 -9 950 

Nettokostnad Vindkraftverket 0 0 0 0 

Övriga kostnader -3 000 -7 600 -6 100 -5 000 

Intern ränta 17 921 19 650 20 100 20 400 

Intern intäkt planerat underhåll 7 351 8 300 7 600 6 900 

     

Skatteintäkter och utjämning inkl. kommunala 

fastighetsavgifter 1 538 987 1 609 544 1 655 435 1 712 484 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader         

Kommunens medelsförvaltning och lån -920 -1 100 -1 300 -2 800 

Utdelning kommunala bolag 18 000 9 000 9 000 9 000 

Oförutsedda behov         

Kommunfullmäktige -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Kommunstyrelse -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Budgeterade överskott och reserver         

Hyresfond -12 600 -19 600 -24 300 -30 300 

Innovationsfond -1 000 -3 000 -4 000 -4 000 

Lönejusteringsåtgärder -9 400 -8 800 -13 500 -18 400 

Reserv -6 000 0 0 0 

Resultat -10 252 -27 251 -29 160 -36 597 

 

Page 100 of 525



 

Budget 2022 65(78) 

 

 

EKONOMISK ÖVERSIKT 
BUDGETRAM PER FÖRVALTNING 

RESULTATBUDGET/PLAN     
 

  

TKR Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige  2 305 2 347 2 389 2 433 

Valnämnden  61 777 68 825 

Revisionen  984 999 1 016 1 032 

Överförmyndarnämnden  3 675 3 753 3 832 3 918 

Kommunstyrelse  290 219 299 857 305 598 311 520 

 Kommunstyrelse egen verksamhet  12 143 12 789 13 028 13 264 

 Kommunledningskontoret  82 117 84 271 86 032 87 840 

 Räddningstjänsten  23 653 24 529 25 029 25 635 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen  83 658 87 012 88 448 89 909 

 TFF skattefinansierad vht  19 446 20 282 20 745 21 190 

 TFF avgiftsfinansierad vht  0 0 0 0 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  69 202 70 974 72 316 73 682 

Bygg- och miljönämnden 1 527 1 560 1 591 1 624 

Utbildningsnämnden  685 275 702 971 718 238 733 751 

Socialnämnden  498 563 512 579 524 693 537 134 

SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER  1 482 609 1 524 843 1 557 425 1 592 237 

Finansförvaltningen  1 482 609 1 524 843 1 557 425 1 592 237 
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INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 

 
KOMMUNSTYRELSEN  

TKR 
2022 2023 2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 910 2 800 4 800 

Årsanslag - gator och parker 7 050 7 050 7 050 

Årsanslag - verksamhetslokaler 10 000 10 000 10 000 

Årsanslag - vatten och avlopp 23 000 24 000 25 000 

Tidsbestämda projekt - maskiner och inventarier 11 250 3 000 5 000 

Tidsbestämda projekt - gator och parker 22 200 13 229 16 200 

Tidsbestämda projekt - fysisk planering 0 0 4 000 

Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler 28 000 132 884 155 000 

Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp 28 500 27 372 30 300 

Totalt 132 910 220 335 257 350 

 

SOCIALNÄMNDEN  

TKR 
2022 2023 2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 1 350 1 350 1 350 

Totalt 1 350 1 350 1 350 

 

UTBILDNINGSNÄMNDEN  

TKR 
2022 2023 2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 500 3 500 2 500 

Totalt 2 500 3 500 2 500 

 

SUMMERAT, ALLA NÄMNDER  

TKR 
2022 2023 2024 

Totalt 136 760 225 185 261 200 

 

  

Page 102 of 525



 

Budget 2022 67(78) 

 

 

INVESTERINGSBUDGET MED OBJEKT PER KATEGORI UNDER 

PLANERINGSPERIODEN 2022 - 2024 
 

I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under perioden 2022 – 
2024. 
 

1. Verksamhetslokaler 

Anpassning Rånneskolan, ombyggnad 

Brukskolan, nybyggnad och anpassning  

Revets förskola, tillbyggnad 

Skola centrala Höganäs, nybyggnad 

Vårdboende Nyhamnsläge, nybyggnad 

Brunnby IP, ombyggnad 

Eric Ruuth, anpassning och tillgänglighet 

Kulturhus, om- och nybyggnad 

Energibesparande åtgärder 

 

4  Maskiner och inventarier 2 

Lastbil lvx 

Räddningsbil 

Räddningsbåt RIB 

Tankbil 

Traktorgrävare 

 

 

1) Fysisk planering = arbeten på fastigheter som inte är verksamhetslokaler, gator eller parker. Ett exempel på 
fysisk planering är investeringar i kommunens hamnar.  

2) Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan. 

  

3  Gator, parker och fysisk planering 1 

Byte konstgräs sportcenter 

Erosionsskador 

Eventyta Röret 

Hamnleden parken 

Hundhägn Jonstorp 

Ingelsträde parker 

Keramiskt stråk 

Kvickbadet utveckling 

Mjöhult parker 

Nya parkeringsytor 

Ombyggnad väg 1412 

Smart City LoRa 

Statsmiljöprojekt 

Storgatan etapp 3 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Upprustning gångtunnlar 

Utbyggnad för superbussar 

Utegym 

Utemiljö nytt kulturhus 

 

2  Vatten och avlopp 

Förstärkning Gamla Södåkravägen 

Förstärkning Jonstorp 

Förstärkning Nygårda-Jonstorp 

Förstärkning Nytorp-Nyhamn 

Jonstorp Revalyckan omläggning 

vattenledning 

Lilla Vägen spillvattenledning 

Ny bräddpumpstation 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Ny Vattenledning Mölle 15:11-15:96 

Nytt överordnat styrsystem  

Nödvatten 

Reningsverket 

Renovering vattentornet Lerberget 

Steglingegård 

Stubbarp 34:2 Vikens hage 

Tjörröd etapp 2 

Tornlyckan etapp 1 

Tryckstegringsstation Mölle 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan 

Utbyggnad VA Folkparken 

Utbyte ASB-ledningar 
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INVESTERINGSBUDGET MED OBJEKT PER KATEGORI UNDER 

PLANERINGSPERIODEN 2025 - 2031 
 

Höganäs kommun har en 10-årig investeringsplan. År 4 till år 10 av denna plan visar en 
viljeinriktning för investeringsverksamheten. I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller 
planeras att starta under perioden 2025 – 2031. 
 

1. Verksamhetslokaler 

Anpassning Tornlyckeskolan, anpassning och 

ombyggnad 

Förskola centrala Höganäs, nybyggnad 

Skola centrala Höganäs, nybyggnad 

Vårdboende Nyhamnsläge, nybyggnad 

Brunnby IP, ombyggnad 

Möllan 24, anpassning inför försäljning 

Stadshuset huvudentré, ombyggnad 

 

4  Maskiner och inventarier 2 

Finns inga större investeringar under perioden 

 

1) Fysisk planering = arbeten på fastigheter som inte är verksamhetslokaler, gator eller parker.  Ett exempel på fysisk 
planering är investeringar i kommunens hamnar.  

2) Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan. 

  

3  Gator, parker och fysisk planering 1 

Aktivitetsytor vid Kullagymnasiet 

Arilds hamnplan 

Blågröna stråk 

Cykelväg Hästhagevägen 

Dagvattenledningar (gator) 

Erosionsskador 

Eventyta Röret 

Gatuombyggnad Sågcrona 

Groddgränd upprustning Östra Lerberget 

Hamnleden parken 

Höganäs hamn brygga B 

Höganäs hamn inre hamnen spont och ny kaj 

Höganäs hamn krön inseglingsränna spont 

Keramiskt stråk 

Kvickbadet utveckling 

Mölle hamn genomföring pirens början 

Mölle hamn rep betongdäck 

Ny belysning Köpmansgatan 

Nya parkeringsytor 

Smart City LoRa 

Statsmiljöprojekt 

Trafiklösning Jonstorpsvägen/Revavägen  

Utegym 

Utemiljö nytt kulturhus 

Vikens hamn spont från slip 

Vikens hamn sättningar i huvudpir 

Väg Vikvalla 

 

2  Vatten och avlopp 

Brunnbyvallen 

Dagvattenmagasin Tjörröd 

Höganäs hamn 

Kvarter Kaktus 

Ny bräddpumpstation 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Nytt överordnat styrsystem  

Nödvatten 

Röda ladan 

Rötkammare 

Tornlyckan etapp 2-4 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan 

Utbyte ASB-ledningar 

Vattenkiosk Höganäs 
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PROJEKTBESKRIVNINGAR 
 

Namn:                                               Projektbeskrivning: 

Aktivitetsytor vid 

Kullagymnasiet 
  

Anpassning Rånneskolan Byggnad vid Jonstorpsskolan. Ombyggnad till en avdelning förskola. 

Anpassning Tornlyckeskolan Anpassning av skolan till F-3 skola för 370 elever. Utredning pågår 

Arilds hamnplan Arild är en by som mer och mer uppmärksammas av våra besökare. Det 

är dags att utveckla hamnplan för att underlätta för boende och 

besökare att ta sig dit.  

Blågröna stråk Skapa rörelsestråk från inlandet och ner mot havet för att underlätta 

kontakten med havet. 

Bruksskolan anpassning Ersättning av delar av C-hus. Anpassning till F-9 skola >500 elever. Ca 1.400 

BTA. 

Brunnbyvallen Exploateringsområde   

Byte konstgräs sportcenter Ersättning av ytskikt av 2 konstgräsplaner vid Sportcenter 

Cykelväg Hästhagevägen Ny gång- och cykelväg längs Hästhagevägen i Viken 

Dagvattenledningar (gator) I kommunen finns ett antal gator utan fungerande dagvattenlösningar. 

Detta behövs rättas till för att undvika översvämningar. 

Dagvattenmagasin Tjörröd Ett dagvattenmagasin i de norra delarna av Tjörröds industriområde för 

omhändertagande av dagvatten som uppkommer där. 

Energibesparande åtgärder Energibesparande åtgärder enlighet med nytt energimål 

Eric Ruuth, anpassning och 

tillgänglighet 
Inomhusklimat, säkerhetsavgränsningar inom byggnaden samt 

tillgänglighetsanpassning.  

Erosionsskador Åtgärder enligt kustförvaltningsplan 

Eventyta Röret Vid Finkeramiska äger kommunen en stor grus yta som kan användas för 

olika event i framtiden 

Förskola centrala Höganäs Nybyggnad av förskola på Tornlycketomten med 6 avdelningar 

Förstärkning Gamla 

Södåkravägen 
Förstärka ledningsnätet utmed gamla Södåkravägen genom större eller 

fler ledningar i samband med ökad exploatering. 

Förstärkning Jonstorp Byta ut gamla vattenledningar i Jonstorp med många läckor till nya.  

Förstärkning Nygårda-Jonstorp Ny större vattenledning mellan Nygårda och Jonstorp 

Förstärkning Nytorp-Nyhamn Ny vattenledning mellan Nyhamnsläge och Brunnby för att säkerställa 

vattentillgången i Nyhamnsläge, Arild och Mölle. 

Gatuombyggnad Sågcrona   

Groddgränd upprustning Östra 

Lerberget 
Groddgränd i östra Lerberget behövs få ett ansiktslyft. Träden som växer 

längs gränden har skadat beläggningen och blivit för stora och måste 

ersättas och beläggningen läggas om. 

Hamnleden parken Kommunen håller på tillsammans med Höganäsbolaget att ta fram en ny 

plan för området runt bolagets hamnled. Parkytorna här kommer att 

behövas utvecklas 

Hundhägn Jonstorp   

Höganäs hamn Exploateringsområde   

Höganäs hamn brygga B Ny träkonstruktion längs befintlig betongbrygga 

Höganäs hamn inre hamnen 

spont och ny kaj 
Ny spont inre hamnen och betongdäck för förvaring av muddermassor 
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Höganäs hamn krön 

inseglingsränna spont 
Dålig stålspont i inseglingsränna som måste lagas eller slås ny 

Ingelsträde parker Grönytor i byn som behöver ett ansiktslyft 

Jonstorp Revalyckan 

omläggning av vattenledning 
Ny vattenledning mellan Revalyckan och Gåsvägen 

Keramiskt stråk Projektet ska skapa ett rörelsestråk med utsmyckning från stadskärnan ut 

till Magasin 57. 

Kulturhus, om- och nybyggnad Om- och tillbyggnad av nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs. Utredning 

pågår.  

Kvarter Kaktusen Exploateringsområde   

Kvickbadet utveckling Utveckling av Kvickbadet för att bemöta det ökande besökstrycket. 

Första steget är en övergripande utredning av hela badplatsområdet för 

att fastställa åtgärder för att gynna det ökande besökstrycket 

Lastbil lvx   

Lilla Vägen spillvattenledning Ny spillvattenledning från Arilds vingård till Brunnby 

Mjöhult parker Grönytor i byn som behöver ett ansiktslyft 

Möllan 24, anpassning inför 

försäljning 
Återställning vid flytt av bibliotek. Sedan försäljning av brf lägenheter och 

lokal. 

Mölle hamn genomföring 

pirens början 
  

Mölle hamn reparation 

betongdäck 
  

Ny belysning Köpmansgatan   

Ny bräddpumpstation Pumpstation för att hantera bräddningar vid avloppsreningsverket vid hög 

havsvattennivå 

Ny slamavvattningsbyggnad 

RV 
Ny slamavvattningsbyggnad på avloppsreningsverket 

Ny vattenledning Mölle 15:11-

15:96 
Ny vattenledning vid infarten till Mölle 

Nya parkeringsytor Nya parkeringar både i stadskärnan och ute i våra orter 

Nytt överordnat styrsystem  Nytt överordnat övervakningssystem på avloppsreningsverket 

Nödvatten Utveckla ett säkert nödvattensystem att använda i samband med en 

katastrof 

Ombyggnad Brunnby 

idrottsplats 
Nya omklädningsrum för idrottsplatsen i Nyhamnsläge. Utredning av 

eventuell flytt av hela idrottsplatsen.  

Ombyggnad väg 1412 Ombyggnad av väg 1412 genom Viken till en stadsgata. Projektet ska 

genomföras i samband med utbyggnaden av Vikens entré 

Reningsverket Projekt på reningsverket 

Renovering vattentornet 

Lerberget 
Renovering av ut och insida av vattentornet 

Revets förskola, tillbyggnad Tillbyggnad av 1 avdelning 

Räddningsbil   

Räddningsbåt RIB   

Röda ladan Exploateringsområde   

Rötkammare Investering för att förbättra kapaciteten gällande rötning av slammet. 

Skola centrala Höganäs Ny skola för 450 elever klass 4-9, i sydöstra Höganäs, samt ny gymnastikhall 

vid Tornlyckeskolan. Utredning av eventuell ny placering.  
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Smart City LoRa Mätningsprogram och sensorer för att underlätta och effektivisera driften 

samt öka kvaliteten för våra kommunmedborgare. Bland annat ingår 

inköp av olika sorters sändare. 

Stadshuset huvudentré Om- och tillbyggnad av huvudentré samt rivning av befintligt vindfång 

Statsmiljöprojekt Årliga avsatta medel för att snabbt kunna genomföra mindre 

stadsmiljöprojekt 

Steglingegård Exploateringsområde   

Storgatan etapp 3 Ombyggnad av Storgatan från Köpmansgatan till Kvickbadet 

Stubbarp 34:2 Vikens hage Exploateringsområde   

Tankbil   

Tjörröd etapp 2 Exploateringsområde   

Tornlyckan etapp 1 Exploateringsområde   

Tornlyckan etapp 2-4 Exploateringsområde   

Trafiklösning 

Jonstorpsvägen/Revavägen 
  

Trafiksäkerhetsåtgärder Åtgärder enligt trafiksäkerhetsprogram, mer info finns i 

trafiksäkerhetsplanen 

Traktorgrävare   

Tryckstegringsstation Mölle För att säkerställa vattenförsörjningen i Mölle vid hög vattenförbrukning 

anläggs en tryckstegringsstation i Mölle 

Upprustning gångtunnlar Upprustning av gångtunnlar i kommunen som börjar bli i dåligt skick 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan Exploateringsområde och Va-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad för superbussar Framtida utbyggnader för superbussar. Ombyggnad av flera hållplatser 

och vägar. 

Utbyggnad VA Folkparken Exploateringsområde   

Utbyte ASB-ledningar Utbyte av asbestledningar enligt framtagen utbytesplan 

Utegym Stor efterfrågan på utegym, utbyggnad av 6-7 stycken ute i byarna. 

Utemiljö nytt kulturhus   

Vattenkiosk Höganäs En vattenkiosk är en anläggning där spolbilar, asfaltsläggare och andra 

entreprenörer kan hämta vatten ur vattenledningsnätet på ett kontrollerat 

och säkert sätt. 

Vikens hamn spont från slip Stålspont längs med kajen mot Tillbergs 

Vikens hamn sättningar i 

huvudpir 
Lagning med betong och storgatsten i kaj på grund av sättningar 

Vårdboende Höganäs Nytt vårdboende i Höganäs med 60 platser 

Vårdboende Nyhamnsläge Nybyggt vårdboende med 60 lägenheter 

Väg Vikvalla Tillfart idrottsplats 
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EXPLOATERINGSBUDGET 
 

KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

TKR 
2022 2023 2024 

Tidsbestämda projekt (exklusive driftskostnader) -9 187 8 653 -23 946 

Årsanslag markförvärv och markförsäljning (netto) 200 200 0 

Totalt -8 987 8 853 -23 946 

 

EXPLOATERINGSPLAN MED PROJEKTBESKRIVNING 
 

EXPLOATERINGSPROJEKT UNDER PERIODEN 2022 - 2024 

Namn: Projektbeskrivning:  

Arild Blossalyckan Bostadsprojekt med cirka 90 nya bostäder 

Folkparken/Julivallen Förtätningsprojekt runt Folkets park med cirka 220 nya bostäder 

Höganäs hamn etapp 3 Utveckling av hamnen 

Jonstorp centrum Förtätning av Jonstorp centrum, cirka 50-75 nya bostäder 

Jonstorp trygghetsboende Projekt för att etablera ett trygghetsboende på 20-40 nya lägenheter 

Kaktusen Förtätning i centrala Höganäs med cirka 200 nya bostäder 

Kvarter Röret med flera Ett nytt bostadsområde i centrala Höganäs med cirka 150-300 nya bostäder 

Lerberget Sydöst 49:707 Utbyggnad av verksamheter söder om ICA i Höganäs, 5-7 fastigheter 

Mamsellens hus Värdeskapande åtgärd för Mamsellens hus 

Mölle stationsområde Grönytan bredvid Mölle station ska bebyggas med 10-15 nya radhus 

Nyhamnsläge etapp 1 Förtätning runt Brunnbyvallen med 40-60 nya bostäder 

Röda ladan Förtätning av en lucktomt i Gamla Lerberget, med 5-7 nya bostäder 

Röret 12 med flera Framtida utbyggnadsområde i centrala Höganäs 

Steglingegård Nytt bostadsområde i Steglinge för tomter och radhus, 10-30 nya bostäder 

Stubbarp 34:2 Viken Vikens hage, söder om Välinge Invest, området har cirka 120 bostäder och 

en förskola 

Stubbarp 6:32 (Derome) Derome bygger friliggande villor 

Tjörröd utvidgning Outlet-området i Höganäs ska byggas ut, cirka ett 10-tal nya fastigheter. 

Tjörröd utvidgning 2 Utbyggnad av ett verksamhetsområde i anslutning till outlet-området med 

cirka ett 10-tal fastigheter 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med 

350-450 nya bostäder 

Tornlyckan etapp 2 Nästa etapp på Tornlyckan-området. I projektet ingår en skola, en förskola 

samt 200-300 nya bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 & 4 Ytterligare 300-400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan 

Viken centrum Utveckling av fastigheten gamla Statoil-macken i Viken och 

omkringliggande ytor 

Viken södra Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under 30 år, med cirka 50 bostäder 

per år 

Välinge väst Pervanovos utbyggnad av deras fabrik 

Väsby 12:102 Förtätningsprojekt i Väsby med cirka 10 nya bostäder 

 

Page 108 of 525



 

Budget 2022 73(78) 

 

 

 

 

EXPLOATERINGSPROJEKT UNDER PERIODEN 2025 - 2031 

Namn: Projektbeskrivning:  

Eleshult 2:5 Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge med mellan 20-40 

tomter 

Höganäs hamn etapp 3 Utveckling av hamnen 

Jonstorp centrum Förtätning av Jonstorp centrum, cirka 50-75 nya bostäder 

Kaktusen Förtätning i centrala Höganäs med cirka 200 nya bostäder 

Kvarter Röret med flera Ett nytt bostadsområde i centrala Höganäs med cirka 150-300 nya bostäder 

Lerberget Sydöst 49:707 Utbyggnad av verksamheter söder om ICA i Höganäs, 5-7 fastigheter 

Nyhamnsläge etapp 1 Förtätning runt Brunnbyvallen med 40-60 nya bostäder 

Röda ladan Förtätning av en lucktomt i Gamla Lerberget, med 5-7 nya bostäder 

Tjörröd utvidgning 2  Utbyggnad av ett verksamhetsområde i anslutning till outlet-området med 

cirka ett 10-tal fastigheter 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med 

350-450 nya bostäder 

Tornlyckan etapp 2 Nästa etapp på Tornlyckan-området. I projektet ingår en skola, en förskola 

samt 200-300 nya bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 & 4  Ytterligare 300-400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan  

Viken centrum Utveckling av fastigheten gamla Statoil-macken i Viken och 

omkringliggande ytor  

Viken södra Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under 30 år, med cirka 50 bostäder 

per år 
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FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET 
TKR 2022 2023 2024 

Försäljning av Nyhamnsgården, Nyhamnsläge    -40 000 

Försäljning av Kastanjegården, Höganäs och fd 

bibliotekshuset i Jonstorp -5 000   

Totalt -5 000 0 -40 000 

 
 

MEDFINANSIERING 

TKR 
AVTAL 

TECKNATS 

TOTAL 

UTGIFT 

PER 

PROJEKT 

PLAN 10 

ÅR 
2022 2023 2024 2025 2026  2027 2028 2029 2030 2031 

GC-vägar Arild-

Svanshall 2025-01-01 12 500 12 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 

Utbyggnad 

GCväg 

Nyhamn/ 

Brunnby/Arild 2019-01-01 12 500 9 100 0 4 500 4 600 0 0 0 0 0 0 0 

Rondell 

Kullagatan/ 

Bruksgatan 2025-01-01 7 500 7 500 0 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 

Medfinansiering     29 100 0 4 500 4 600 12 500 0 7 500 0 0 0 0 
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VATTEN OCH AVLOPP 
 

RESULTATBUDGET 
        

 

MNKR 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Verksamhetens intäkter 69 69 76 79 81 

Verksamhetens kostnader -56 -54 -58 -59 -61 

Avskrivningar -11 -12 -13 -14 -15 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 3 4 5 5 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -3 -3 -3 -4 -4 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -1 1 1 1 1 

Justering mot avgiftskollektivet 1 -1 -1 -1 -1 

RESULTAT EFTER JUSTERING MOT 

AVGIFTSKOLLEKTIVET 0 0 0 0 0 

BALANSBUDGET     

Plan 

2023 

MNKR 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

 

Plan 

2024 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 244 312 349 386 426 

Finansiella anläggningstillgångar 13 13 13 13 13 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 257 325 362 399 439 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd      

Kortfristiga fordringar 26  4 4 4 

Pensionsmedel      

Kortfristiga placeringar      

Kassa och bank      

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 26 0 4 4 4 

SUMMA TILLGÅNGAR 284 325 366 403 443 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR      

SKULDER      

Långfristiga skulder 276 317 359 398 438 

Kortfristiga skulder 8 8 6 5 5 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 284 325 366 403 443 
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BUDGETPRINCIPER 

1 GENERELLA VILLKOR 

Villkor för kommunens nämnder är: 

• att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, anvisningar, reglementen och policys med mera följs 

• att lagar och avtal följs 

• att beslut ryms inom tilldelad budget 

• att de strategier som kommunfullmäktige angivit följs 

• att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs, även av externa utförare.  

Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Det kan gälla till exempel tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter. 
Regelsystemets bevarande och frihet kräver att nämnder visar stor lojalitet mot Höganäs kommuns 
beslut och intentioner. 

2 EKONOMISKT ANSVAR 

Kommunfullmäktige tilldelar kommunens nämnder en nettoram för driften. Inom ramen ska 
nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag 
till åtgärder som ska rapporteras till nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att 
ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska 
omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. 

Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll.  
Uppföljning och prognos lämnas till kommunfullmäktige vid minst två tillfällen under året, per 31 
augusti och vid bokslut per 31 december. Rapporten per 31 augusti är kommunens delårsrapport. 
Därutöver lämnas fortlöpande en månadsrapportering om det ekonomiska läget. 

3 BUDGETANSVAR 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar under våren respektive nämnds planeringsram. Beslutet 
kan också innefatta direktiv om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden ska 
upprätta ett budgetförslag som ska hållas inom planeringsram och ska av informationsskäl anges per 
verksamhetsområde. Nämnder/förvaltningar uppmanas att arbeta igenom sina behov och att alltid 
tänka i effektiviseringstermer.  

 

Beslutade planer och policys ska alltid beaktas när budgetförslaget upprättas, det vill säga att 
policydokument och vad som stadgas i kommunal författningssamling ska beaktas.  
Nämndens budget ska innehålla: 

 

 förslag till nämndmål som är kopplade till de övergripande strategierna 

 verksamhetsplan 

 resultatbudget per nämnd 

 nettokostnader per verksamhetsområde 

 investeringsplan för kommande tioårsperiod 

 förslag till revidering av taxor och avgifter 
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Förvaltningarna ska upprätta en internbudget. Internbudgeten är en planering inom förvaltningen 
för nästkommande år med handlingsplaner för verksamheten samt fördelning av de ekonomiska 
anslagen. En fördelning av anslagen görs till budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar 
budgetansvaret ut i verksamheten på lämplig nivå. Anvisningarna ska också ange 
befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning. Den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten är bindande avseende såväl anslag som mål och riktlinjer. Budgetansvaret innebär en 
skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att 
budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga åtgärder för 
att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens 
ekonomiska läge. Om åtgärderna berör flera nämnder ska samråd ske med berörda nämnder före 
genomförandet. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret.  Med det delegerade budgetansvaret 
följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler.  

4 UPPSIKTSPLIKTEN 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela koncernens 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. I princip varje 
månad görs en månadsrapport där prognoser om större budgetavvikelser eller större brister i 
verksamheten redovisas. Per den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med uppföljning av 
verksamheter och ekonomi. Efter årets slut upprättas ett bokslut med årsredovisning.  

5 INTERN KONTROLL 

Kommunens nämnder och helägda bolag är inför nämnden och styrelsen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sina respektive områden. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela koncernen. Arbetet följer 
reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade anvisningar och rapporterings- och 
uppföljningsmaterial. Intern kontroll är ett viktigt kvalitetsverktyg, där visade avvikelser är en möjlighet 
till förbättring, och kontroller, som inte leder till anmärkning, ger en god kvalitetsstämpel inom aktuellt 
område. 

  Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden ska styra, löpande följa upp och besluta om eventuella åtgärder med anledning av resultaten 
av den interna kontrollen. 

  Riskanalys, plan och uppföljning ska beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

  Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas uppföljningsrapporter i kommunens samlade system för 
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, beslutas om sådana. Den samlade utvärderingen ska 
rapporteras till kommunfullmäktige. 

6 INVESTERINGAR 

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftsbudgeten. Investeringarna 
delas in i följande investeringsgrupper: lokaler, gator och parker, vatten och avlopp, fysiskt planering, 
exploatering samt maskiner och inventarier.  Kommunfullmäktige fattar beslut om total utgift per 
investeringsgrupp och år. Beslutet innebär en fastställd totalutgift per investeringsgrupp och förvaltning 
samt utbetalningsplan för budgetår samt två planeringsår. Kommunfullmäktige beslutar även om vilka 
projekt som ingår i investeringsbudgeten. Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med budget 
ska ske löpande under projektets genomförande. Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig 
att projekten inte kan genomföras inom anvisad investeringsram ska detta rapporteras till 
kommunstyrelsen, som beslutar om investeringsbudgeten ska avslutas, utökas eller om 
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investeringsprojekten ska anpassas efter nya förutsättningar. Överskott eller underskott för pågående 
men inte avslutade investeringsprojekt överförs till nästa eller kommande budgetår till dess 
investeringarna är genomförda och slutredovisade. I budgetbeslutet är den 10-åriga planen endast en 
inriktning för investeringsplaneringen.  

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. Nivån på den interna räntan följer 
Sveriges kommuner och landstings, SKL:s rekommendationer om inget annat anges. Avskrivningar sker 
efter bedömd ekonomisk livslängd. För större projekt tillämpas komponentavskrivning. Byggen och 
investeringar i egen regi belastas inte med ränta under byggperioden.  

  Investeringarna är uppdelade tre projekttyper: ”tidsbestämda projekt”, ”årsanslag” samt 
”exploateringsinvesteringar”. 

 6.1 TIDSBESTÄMDA PROJEKT 

Avser oftast ny-, till- och ombyggnation av lokaler. Kapitalkostnaderna belastar ansvarig 
nämnd/förvaltning. Kapitalkostnader för lokaler belastas teknik- och fastighetsförvaltningen som 
finansierar detta i form av en hyra av hyresgästen. Ökade hyror ska i första hand prioriteras inom 
verksamhetsansvarig nämnds budgetram. Vid större investeringar som medför ökade hyreskostnader 
kan nämnden kompenseras efter budgetbeslut. Verksamhetsansvarig nämnd bekostar behovsanalyser 
inom sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt som inte resulterar i en investering bekostas av 
beställande nämnds driftsbudget. Verksamhetsanpassningar av lokaler finansieras av hyresgästen. 

  Andra tidsbestämda investeringar utgörs av till exempel gator och parker, fysisk planering, vatten 
och avlopp eller större maskininvesteringar. 

 6.2 ÅRSANSLAG 

Årsanslag är investeringar som bygger på ett återkommande behov och som ligger på en 
någorlunda jämn nivå.  Kapitalkostnader som är föranledda av dessa investeringar finansierar nämnden 
inom ram. 

 6.3 EXPLOATERINGSINVESTERINGAR 

Alla investeringar i exploateringsområden redovisas särskilt. Kapitalkostnader utgår normalt inte. 

7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet. Denna enhet erhåller inga 
skattemedel utan driver sin verksamhet finansierade med avgifter som tas ut. Därmed för verksamheten 
med sig de resultat som uppkommer som en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. 
Fullmäktige fastställer taxorna och kommunstyrelsen ska utifrån taxan besluta om budget för 
verksamhetsåret. Verksamheten bedrivs inom kommunens ekonomi och det är viktigt att ha en klar 
rågång mellan de avgiftsfinansierade verksamheterna och övrig skattefinansierad verksamhet. 
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KS/2020/636
§ 30
Planeringsramar budget 2022 och plan 2023-2024
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2022 och 
plan 2023-2024. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2021, fastställd plan 2022-2023, 
beslutade tilläggsanslag samt inriktning för investeringar kommande tio år.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 15 mars 2021,
Planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver,
Inriktning avseende 10-årsplan för investeringar, beslutad i budget 2021-processen.

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

Beslut
Arbetsutskott beslutar

att fastställa beräkningsförutsättningar, nettoramar per nämnd samt medel för oförutsedda behov 
och budgeterade överskott och reserver enligt bilaga,

att uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnder att senast den 2 juni 2021:

1. Lämna förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 inom beslutad nettoram i enlighet med 
ekonomiavdelningens anvisningar om förslagets utformning,

2. utifrån beslutad vision och strategier lämna förslag till nämndmål samt lämna beskrivning på 
hur måluppfyllelsen ska mätas,

3. beakta intentionerna i alliansens handlingsprogram 2019-2022,

4. inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod,

att uppdra åt Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB att utifrån 
beslutad vision och strategier ta fram mål samt beskrivning på hur måluppfyllelsen ska mätas.

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
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Anslaget nedtages den 2021-04-21
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-06-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Katarina Sandén (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Eva Bernhold (budgetcontroller) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Simone Magaard (nämndsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:20 
  
Paragrafer §111 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anna Larsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 
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Ordförande ……………………………………………… 
Peter Schölander (M)  

 
Justerande ……………………………………………… 

Anna Larsson (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-06-11 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-11 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2020/635 
§ 111 
GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-
2024 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och 
fastighetsförvaltningen har inkommit med förslag på budget för sina respektive verksamheter för 
2022 och plan 2023-2024. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 7 maj 2021, 
Kommunledningskontoret, Budget 2022, plan 2023-2024 verksamhetsplan och mål, 
Kommunledningskontoret, Budget 2022, plan 2023-2024 verksamhetsbudget, 
Kommunledningskontoret, Budget 2022, plan 2023-2024 investeringar, 
Kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse den 18 maj 2021, 
Kommunstyrelsens egen verksamhet förslag till budget 2022 och plan 2023-2024, 
Kommunstyrelsens egen verksamhet förslag till investeringsplan, 
Kommunstyrelsens egen verksamhet förslag till verksamhetsplan, 
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 5 maj 2021, 
Räddningstjänsten, Budget 2022 verksamhetsplan och mål, 
Räddningstjänsten, resultatbudget 2022 och plan 2023-2024,  
Räddningstjänsten, Investeringsplan 2022-2031, 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, mål, driftbudget och investeringsplan. 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till gemensamma mål, verksamhetsplan, resultatbudget 
och investeringsplan, 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, resultatbudget, investeringsplan och 
förslag på två nya mål. Övriga mål är gemensamma med förvaltningens mål i den skattefinansierade 
verksamheten, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 maj, § 55. 
 

  
Deltar ej i beslutet 
Lennart Nilsson (S) med partigrupp, Johan Ingvarsson (Mp), Ros-Marie Paulsson (L) och Leif 
Löwegren (Sd) deltar ej i beslutet.  
  
Förslag till beslut 
Ulf Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets och kultur- och fritidsutskottets förslag under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan, mål samt hur måluppfyllelsen ska 
mätas enligt bilaga, 
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att för år 2022 godkänna kommunledningskontorets förslag till resultatbudgetram per 
verksamhetsområde och godkänna förslag till planeringsram för år 2023 och 2024 enligt bilaga, 
 
att godkänna kommunledningskontorets förslag till investeringsbudget enligt bilaga, 
 
att fastställa kommunstyrelsens egen verksamhets förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 med 
verksamhetsplan och nämndsmål, 
 
att utöka kommunstyrelsens näringslivsutskotts budget med 280 tkr, 
 
att godkänna räddningstjänstens förslag till verksamhetsplan och mål för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att godkänna räddningstjänstens förslag till verksamhetsbudget för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att godkänna räddningstjänstens förslag till investeringsbudget för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att utöver föreslagen ram 2022 tillskjuta räddningstjänsten 360 tkr för kommunens 
krishanteringskostnader samt kostnader för badsäkerhet sommartid på Kvickbadet, 
 
att utöka räddningstjänsten investeringsanslag med 160 tkr för 2022, 1050 tkr för 2023, 50 tkr för 
2024, samt tillskjuta utökad ram för kapitalkostnader på 113 tkr från och med 2024, 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022 och plan för 2023-
24, 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till mål för 2022 och plan för 2023-24, 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till driftbudget för 2022 och plan för 2023-24, 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringsbudget för 2022 och plan för 
2023-24, 
 
att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens föreslagna ram med 1.3 mnkr för volymökningar av nya 
driftytor, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till mål för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022 och plan 2023-
2024, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till verksamhetsbudget för 2022 och plan 
2023-2024, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till investeringsbudget för 2022 och plan 
2023-2024, 
 
att utöver teknik- och fastighetsförvaltningens föreslagna ram tillskjuta 700 tkr årligen för ökade 
kostnader för kommunens offentliga toaletter, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens avgiftsfinansierade verksamhets förslag till 
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verksamhetsplan för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens avgiftsfinansierade verksamhets förslag till 
resultatbudget för 2022 och plan 2023-2024, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens avgiftsfinansierade verksamhets förslag till 
investeringsbudget för 2022 och plan 2023-2023, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens avgiftsfinansierade verksamhets förslag till att öka 
VA-taxan med 4 % på både fast och rörlig avgift för 2022 under förutsättning att 1,2 mnkr av 
överskottet från VA-kollektivet frigörs, 
 
att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens avgiftsfinansierade verksamhets två föreslagna nya 
målen för VA-verksamheten avseende minskad mängd tillskottsvatten och minskad mängd 
odebiterbart vatten. 
  
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, konkurrensprövning, 
mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas enligt bilaga, 
 
att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till resultatbudgetram per 
verksamhetsområde och godkänna förslag till planeringsram för år 2023 och 2024 enligt bilaga, 
 
att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till investeringsbudget enligt bilaga, 
 
att utöver föreslagen ram 2022 tillskjuta 500 tkr för att finansiera hälsoutvecklaren, drift av 
konstgräsplan samt drift av Sportbanken. 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-07-07
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HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

KONKURRENSPRÖVNING 2022, 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 2 mars 2006 direktiv för konkurrensprövning och medborgarnas egna val 
av verksamheter inom Höganäs kommun. Enligt denna ska konkurrensprövning ske för stor del av den 
kommunala verksamheten med undantag för myndighetsutövning och viss reglerad verksamhet. 
 
Enligt anvisningarna för budgetarbetet ska nämnder, utskott, styrelser och förvaltningar iaktta de av 
kommunfullmäktige beslutade direktiven och policys i sitt arbete. 
 
Kännetecknande för Höganäs kommun är en hög grad av föreningsmedverkan i vilken det ideella 
engagemanget är en betydelsefull komponent. Särskilt gäller detta drift av anläggningar för idrott och 
rekreation. Bidrag ges därför till föreningslivet för att sköta anläggningarna, i stället för att driva dessa i 
egen regi. 
 
Inom kulturområdet gäller motsvarande, men med skillnaden att anläggningsbeståndet är mindre medan 
antalet arrangemang och föreningar som stöds i form av bidrag är större. Den grundläggande principen är 
att kommunen inte själv ska driva verksamheter - som lika bra eller bättre - kan drivas av föreningar eller 
företag. Föreningar och företag ska därför stimuleras att driva olika slags anläggningar. 
 
Kartläggning inför 2022 
Nedan redovisas anläggningar som redan sköts av föreningar eller genom hyresavtal: 
•Bowlinghall 
•Fotbollsplaner i Lerberget 
•Fotbollsplaner i Viken  
•Fotbollsplaner i Nyhamnsläge  
•Fotbollsplaner i Jonstorp  
•Fotbollsplaner i Väsby  
•Höganäs Museum  
•Ishall 
•Tennishallen (KBT) bokning, tennistider för allmänheten  
•Sagabiografen 
•Årsbidrag till kulturföreningar för utförande i annan regi än kommunal  
 
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att inga ytterligare verksamheter är aktuella för 
konkurrensprövning under 2022. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att inga ytterligare verksamheter är aktuella för konkurrensprövning under 2022. 
 

  

 
 Anneli Sjöborg 

  Förvaltningschef 
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TAXOR FÖR ÅR 2022 AVSEENDE KULTUR- OCH 
FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER 
Taxorna är uppräknade enligt index i beräkningsförutsättningarna som getts om 1,4 % för hyror samt  
2,3 % för personalkostnader.  
 

HÖGANÄS SPORTCENTER  

BAD  
Bad barn 7-20 år      21 kr 
Bad studerande/ungdom 21-26 år    37 kr   
Bad vuxen      58 kr 
Bad pensionär        37 kr 
Familjebad (2 vuxna och 1-3 barn 7-20 år)  126 kr 
Barn 0-7 år fri entré, endast med betalande vuxen. 
 
Klippkort bad 10 ggr, barn 7-20 år   126 kr 
Klippkort bad 10 ggr, studerande*/ ungdom 21-26 år  293 kr  
Klippkort bad 10 ggr, vuxen    451 kr 
Klippkort bad 10 ggr, pensionär    293 kr 
 
Halvårskort bad, barn 7-20 år         479 kr 
Halvårskort bad, studerande*/ ungdom 21-26 år    974 kr  
Halvårskort bad, vuxen                           1 788 kr  
Halvårskort bad, pensionär     974 kr 

GYM 
Gym, studerande*/ ungdom 15-26 år     42 kr   
Gym, vuxen       68 kr  
Gym, pensionär       42 kr 
 
Klippkort gym 10 ggr, studerande*/ ungdom 15-26 år  325 kr 
Klippkort gym 10 ggr, vuxen      550 kr  
Klippkort gym 10 ggr, pensionär      325 kr 
 
Halvårskort gym, studerande*/ ungdom 15-26 år                         1 139 kr 
Halvårskort gym, vuxen                          2 097 kr  
Halvårskort gym, pensionär                          1 139 kr 

GYM OCH BAD 
Gym och bad, Studerande*/ ungdom 15-26 år    53 kr   
Gym och bad, Vuxen     96 kr  
Gym och bad, Pensionär     53 kr 
 
Klippkort bad+ gym 10 ggr, studerande*/ ungdom 21-26 år  455 kr  
Klippkort bad+ gym 10 ggr, vuxen   768 kr 
Klippkort bad+ gym 10 ggr, pensionär   455 kr 
 
Allkort halvår, gym och bad, studerande*/ ungdom 15-26 år         1 533 kr 
Allkort halvår, gym och bad, vuxen                         2 603 kr 
Allkort halvår, gym och bad, pensionär                         1 533 kr 
(*Mot uppvisande av giltig studentlegitimation.) 
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Dusch/bastu/könsneutrala omklädningsrummet    37 kr 
Dusch/bastu klippkort 10 ggr.   325 kr 
(Ångbastu och jacuzzi ingår inte) 

 
Badminton eller bordtennis studerande*/ ungdom 15-26 år          15 kr/h 
Badminton eller bordtennis vuxen                          45 kr/h 

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FAR)  
Rabatt om 15 % på ordinarie pris, oavsett träningsform. 
(Gäller mot uppvisande av FaR-recept).  

MILJÖTAXA FÖR EVENEMANG  
Hyresreduktion på dygnstaxan på 25 %. 
(Gäller vid genomförande som redovisats och godkänts enligt aktuell kravlista) 

IDROTTSHALLAR OCH SIMHALLAR  
Priser är per hyrd timme. För ungdom/förening är 70 procent av lokalkostnaden subventionerad om 
75 procent av gruppen är ungdomar i åldern 7-20 år. För vuxen/förening är lokalkostnaden 
subventionerad med 30 procent. 
 
Läktarhallen 1012+448 m² Hela m l Hela u l Halva Dygnstaxa  
Förening ungdomsverksamhet 219 kr 156 kr   78 kr 1748 kr 
Vuxen/förening  510 kr 364 kr 182 kr 4079 kr  
Kommunal verksamhet 510 kr 364 kr 182 kr 4079 kr 
Annan kommun/företag/privat 728 kr 519 kr 260 kr 5828 kr 
(m l= med läktare och ul= utan läktare, * = hela läktarhallen ml)   
 
A-hallen 924 m² Hela Halva 1 bana Dygnstaxa 
Förening ungdomsverksamhet 142 kr  71 kr 24 kr 1136 kr 
Vuxen/förening  332 kr 166 kr 55 kr 2652 kr  
Kommunal verksamhet 332 kr 166 kr 55 kr 2652 kr 
Annan kommun/företag/privat 474 kr 237 kr 79 kr 3788 kr 
 
B-hallen 300 m²  Hela   
Förening ungdomsverksamhet    46 kr 
Vuxen/förening     108 kr  
Kommunal verksamhet  108 kr 
Annan kommun/företag/privat  154 kr 
 
C-hallen 300 m²  Hela  
Förening ungdomsverksamhet    46 kr  
Vuxen/förening   108 kr 
Kommunal verksamhet  108 kr 
Annan kommun/företag/privat  154 kr 
 
Multibassängen  Hela  
Förening ungdomsverksamhet  187 kr       
Vuxen/förening   437 kr 
Kommunal verksamhet  437 kr 
Annan kommun/företag/privat  624 kr 
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25 meters bassäng   Hela 1 bana 
Förening ungdomsverksamhet  200 kr    33 kr  
Förening vuxenverksamhet  468 kr    78 kr 
Kommunal verksamhet  468 kr    78 kr 
Annan kommun/företag/privat  668 kr  111 kr 
 
Lilla bassängen  Hela 
Förening ungdomsverksamhet  110 kr      
Förening vuxenverksamhet  257 kr 
Kommunal verksamhet  257 kr 
Annan kommun/företag/privat  368 kr  
 
Sammanträdesrum (med plats för 20 personer)   Per timme 
Förening ungdomsverksamhet     37 kr 
Vuxen/förening      88 kr 
Kommunal verksamhet     88 kr 
Annan kommun/företag/privat   127 kr 
 
Simlärare/ vaktmästarhjälp/ evenemangspersonal 
(I någon av våra lokaler, debiteras per påbörjad timme.) 
    Per timme 
Vardag    343 kr 
Helg och kväll efter 19.00   515 kr 
 
Konstgräsplaner Lerberget och Viken (hyra per timme)  
Följande taxor gäller under perioden 1 oktober till 31 mars (hyra per timme) 
 
   Hel plan Halv plan 
Förening ungdomsverksamhet  257 kr 128 kr 
Förening vuxenverksamhet  599 kr 300 kr 
Kommunal verksamhet  599 kr 300 kr 
Annan kommun/företag/privat  856 kr 428 kr 
 
Följande taxor gäller under perioden 1 april till 30 september (hyra per timme) 
 
   Hel plan Halv plan 
Förening ungdomsverksamhet  128 kr    77 kr 
Förening vuxenverksamhet  300 kr  150 kr 
Kommunal verksamhet  300 kr  150 kr 
Annan kommun/företag/privat  856 kr  428 kr 
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Friidrottsanläggningen på Höganäs Sportcenter (hyra per timme)  
Följande taxor gäller friidrottsanläggningen, exklusive gräsplan, som hyrs separat av KDFF.  
 
   Hel plan 
Förening ungdomsverksamhet  128 kr 
Förening vuxenverksamhet  300 kr 
Kommunal verksamhet  300 kr 
Annan kommun/företag/privat  425 kr 

 
SKOLGYMNASTIKSALAR  
Vikenskolan 850 m²  Hela Halva 1 bana 
Förening ungdomsverksamhet  131 kr   65 kr 27 kr 
Förening vuxenverksamhet  305 kr 153 kr 61 kr 
Kommunal verksamhet  305 kr 153 kr 61 kr 
Annan kommun/företag/privat  436 kr 218 kr 88 kr 
 
Bruksskolan 650 m²  Hela Halva 1 bana 
Förening ungdomsverksamhet   100 kr   50 kr 27 kr 
Förening vuxenverksamhet  234 kr 117 kr 61 kr 
Kommunal verksamhet  234 kr 117 kr 61 kr 
Annan kommun/företag/privat  334 kr 167 kr 88 kr 
 
Lerbergsskolan 160 m²  Hela  
Förening ungdomsverksamhet  25 kr 
Förening vuxenverksamhet  57 kr 
Kommunal verksamhet  57 kr 
Annan kommun/företag/privat  82 kr 
 
Kullagymnasiet 220 m²  Hela   1 bana 
Förening ungdomsverksamhet   34 kr  27 kr 
Förening vuxenverksamhet   79 kr  61 kr 
Kommunal verksamhet   79 kr  61 kr 
Annan kommun/företag/privat  113 kr  88 kr 
 
Jonstorpsskolan 650 m²  Hela Halva 1 bana  
Förening ungdomsverksamhet    100 kr   50 kr   27 kr 
Förening vuxenverksamhet  234 kr 117 kr 61 kr 
Kommunal verksamhet  234 kr 117 kr 61 kr 
Annan kommun/företag/privat  334 kr 167 kr 88 kr 
 
Nyhamnsskolan 408 m²  Hela  1 bana 
Förening ungdomsverksamhet      63 kr   27 kr 
Förening vuxenverksamhet  147 kr  61 kr 
Kommunal verksamhet  147 kr  61 kr 
Annan kommun/företag/privat  209 kr  88 kr 
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TIVOLIHUSET 
Stora salen/kök  Per dygn Per timme 
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 314 kr 
Förening utan entré  1 689 kr   422 kr 
Förening med entré  3 941 kr   985 kr 
Kommunal verksamhet  1 689 kr    422 kr 
Företag   5 629 kr 1 407 kr 
 
HÖGANÄS BIBLIOTEK   
 
Hörsalen     Per vecka Per timme 
(Hyrs ut efter bibliotekets stängningstider 19.00 på vardagar, 15.00 på lördagar och söndagar.) 
Förening    172 kr  
Kommunal verksamhet   172 kr  
Annan kommun/företag   245 kr 
Utställning konstväggen       0 kr 
Utställning som upptar golvyta      538 kr    

 
Café Amanda    Per timme 
(Hyrs ut efter bibliotekets stängningstider 19.00 på vardagar, 15.00 på lördagar och söndagar.) 
Förening utan entré   210 kr 
Förening med entré   478 kr 
Kommunal verksamhet   210 kr 
Annan kommun/företag/privat   699 kr  
 
Vaktmästarhjälp/ evenemangspersonal 
(I någon av våra lokaler, debiteras per påbörjad timme.) 
    Per timme 
Vardag    343 kr 
Helg och kväll efter 19.00   515 kr 
 
Hyra av storbildsprojektor  Per dygn 
Förening ungdomsverksamhet    629 kr   
Förening vuxenverksamhet  1467 kr 
Kommunal verksamhet  1467 kr 
Annan kommun/företag/privat  2095 kr 
    
 
AVGIFTER BIBLIOTEKEN I HÖGANÄS KOMMUN 
 
Fjärrlån  
(lån från andra bibliotek) utanför Familjen Helsingborg. 10 kr 
 
Förlorat lånekort   15 kr 

Förseningsavgift 
Barn och ungdomar under 18 år betalar inte förseningsavgifter. Förseningsavgift tas inte heller ut på 
lån på barn- och ungdoms böcker även om en vuxen lånat. 
    
Böcker, tidskrifter mm, kostnad per titel. 3 kr/titel/per försenad dag 
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Maxavgift/media  100 kr 
Maxavgift/återlämningstillfälle  500 kr  

Schablonavgifter  
Om du förstört eller tappat bort det du lånat på biblioteket måste du ersätta detta. Du kan antingen 
själv köpa ett nytt exemplar eller betala en schablonavgift som biblioteket bestämt. Om du får en 
räkning tillkommer en avgift på 50 kr.  
 
Vuxenböcker   300 kr 
Barn- och ungdomsböcker inkl. ljudböcker 200 kr 
Pocketböcker   100 kr 
Språkkurser   450 kr 
DAISY (Böcker för synskadade)  200 kr  
DVD-filmer   650 kr 
TV-spel   700 kr 
Tidskrifter   100 kr 
Fjärrlån ersätts efter det ägande bibliotekets avgifter 

KOPIERING, UTSKRIFT OCH SCANNING 
A4     3 kr/sida 
A3     6 kr/sida 
Utskrift från dator    3 kr/sida 
 
 
AVGIFTER ERIC RUUTHS KULTURSKOLA 
 
Avgifter kulturskolan   Per termin 
Enskilt/ämnesundervisning   928 kr 
Gruppundervisning   928 kr 
Lilla musikal    928 kr 
Musikal    1546 kr 
Körundervisning   361 kr 
Kortkurser    567 kr 
Instrumenthyra     567 kr 
 
Syskonrabatt     Per termin 
(Gäller enskild-/ämnes- och gruppundervisning) 
Undervisning 1 barn    928 kr 
Undervisning 2 barn    1340 kr 
Undervisning 3 barn eller fler    1546 kr 
 
Inspelningsstudio inkl. Teknikstöd  Timtaxa 
Förening/kommunal verksamhet   464 kr 
Annan kommun/ företag/ privat   928 kr 
 
HYRA AV LOKAL/UNDERVISNINGSRUM Timtaxa 
Förening utan entré   206 kr 
Förening med entré   471 kr  
Kommunal verksamhet   206 kr 
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Annan kommun/ företag/ privat   687 kr 
 

Vaktmästarhjälp/ evenemangspersonal 
(I någon av ovanstående lokaler, debiteras per påbörjad timme.) 
    Per timme 
Vardag    343 kr 
Helg och kväll efter 19.00   515 kr 

 
Uthyrning av teknik   Per dygn 
”Lilla anläggningen”    
Förening/kommunal verksamhet   825 kr 
 
”Stora anläggningen”    
Förening/kommunal verksamhet   618 kr 

 
”Discoljus” 
Förening/kommunal verksamhet   309 kr 

 
Replokalshyra    Per person och termin 
Barn/ungdom 7-20 år   247 kr 
Vuxen/förening    577 kr 
Privat    825 kr 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-06-01    
 

SIGNATUR   

     UN/2021/41 
§ 40 
BUDGET 2022 MED PLAN 2023-2024 
Sammanfattning av ärendet   
Utbildningsnämnden har att ta ställning till bifogat förslag till budget 2022, med plan 2023-2024.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars om planeringsförutsättningarna för 
budget 2022 och plan 2023-2024. Utbildningsnämndens budgetförslag ska enligt beslutet hållas 
inom beslutad nettoram i enlighet med ekonomiavdelningens anvisningar om förslagets 
utformning. 
 
Utbildningsnämndens "Budget 2022 och plan 2023-2024" ska även innehålla förslag till 
nämndmål som stödjer de kommungemensamma strategierna samt lämna beskrivning på hur 
måluppfyllelsen ska mätas. Utifrån de kommungemensamma strategierna, nämndmålen samt 
verksamheternas kvalitetsrapporter arbetar skolområdena fram utvecklingsområden och 
aktiviteter för att stödja utvecklingen framåt. 
 
Utbildningsförvaltningen ser utmaningar att inrymmas inom beslutad nettoram för nämnden om 
ansvarsområdet utökas med nya uppdrag med de intentioner som finns i kommunens 
handlingsprogram samt en utökning av tillfälliga lösningar på Tornlyckeskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse till budget 2022, med plan 2023-2024 
 Budget 2022, med plan 2023-2024 UN 
 Bilaga Taxor för utbildningsnämndens verksamheter 2022 

 

Förslag till beslut 
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna budgetskrivelsen 2022 med flerårsplan 2023-2024, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att utöka utbildningsnämndens ram för 2022 med 1 200 tkr för att erbjuda skolskjuts i det 
fria skolvalet enligt handlingsplanens intentioner, att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka 
utbildningsnämndens ram för 2022 med 2 000 tkr för att erbjuda busskort till samtliga 
gymnasieelever oavsett avstånd, att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2,2 miljoner i 
hyresfonden för utökade hyreskostnader för tillfälliga lösningar för Tornlyckeskolan i avvaktan på 
Tornlyckan, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att inrätta en familjecentral 
med medfinansiering från utbildningsnämnden med den budgetram som idag finns för Öppna 
förskolan, samt att godkänna avgifter och taxor för verksamheten med start från och med januari 
2022, med undantag av taxor gällande för veckohyra, som börjar gälla redan 2021-06-01. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
  
Deltar ej i beslutet 
Johan Ingvarson (MP), Carola Persson (S), Helene Nyholm (S) och Leif Löwegren (SD) deltar ej i 
beslutet. 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-06-01    
 

SIGNATUR   

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budgetskrivelsen 2022 med flerårsplan 2023-2024, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka utbildningsnämndens ram för 2022 med 1 200 
tkr för att erbjuda skolskjuts i det fria skolvalet enligt handlingsplanens intentioner, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka utbildningsnämndens ram för 2022 med 2 000 
tkr för att erbjuda busskort till samtliga gymnasieelever oavsett avstånd, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 2,2 miljoner i hyresfonden för utökade hyreskostnader 
för tillfälliga lösningar för Tornlyckeskolan i avvaktan på Tornlyckan, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att inrätta en familjecentral med 
medfinansiering från utbildningsnämnden med den budgetram som idag finns för Öppna 
förskolan, samt 
 
att godkänna avgifter och taxor för verksamheten med start från och med januari 2022, med 
undantag av taxor gällande för veckohyra, som börjar gälla redan 2021-06-01. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
 
Paragrafen är justerad 
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 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING  1 (2) 
  
  
 Ersätter KFS 2019:4  2021:11 

Gäller från och med den 1 januari 2022, utom veckohyra lokaler, som gäller från och med den 1 juni 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

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

TAXOR FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS 
VERKSAMHETER 
 
1 TAXOR SOM TILLÄMPAS/ JUSTERAS/ UPPRÄKNAS AV 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1.1.1 AVGIFTER FÖR FÖRSKOLE- OCH SKOLBARNOMSORG (MAXTAXA) 
Utbildningsnämnden beslutade den 24 oktober 2017, § 45, att årligen justera avgiften för 
förskola och fritidshem så att den följer den årliga indexregleringen av maxbeloppet som 
meddelas av Skolverket. 

 
Avgift per månad för barn 1 - 5 år med placering i förskola eller pedagogisk omsorg 
Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst 
Barn 1 3 % 
Barn 2 2 % 
Barn 3 1 % 
Barn 4 ingen avgift 

 
Avgift per månad för barn 6 -12 år med placering i fritidshem eller pedagogisk omsorg: 
Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst 
Barn 1 2 % 
Barn 2 1 % 
Barn 3 1 % 
Barn 4 ingen avgift 

 
Övriga avgifter: 
Allmän förskola + 
förskola/pedagogisk 
omsorg 

Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg 
utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 

Lovdagsomsorg 75 kr per dag 
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1.1.2 LOKALKOSTNADER 
  kr/tim Max hyra kr/dag 
Klassrum, sammanträdesrum och liknande 
Föreningar och studieförbund 125 970 
Övriga och för kommersiell verksamhet 170 1350 

 
Matsalar och samlingslokaler 
Föreningar och studieförbund 165 1300 
Övriga och för kommersiell verksamhet 240 1890 

 
Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) 
Föreningar och studieförbund 240 1890 
Övriga och för kommersiell verksamhet 340 2660 

 
Datasalar 
Föreningar och studieförbund 300 2320 
Övriga och för kommersiell verksamhet 410 3250 

 
Veckouthyrning 
Vid uthyrning under en hel vecka prissätts lokalerna med samma proportion som timpriset i 
förhållande till dygnspriset, 1/3 av priset.   
 

1.1.3 AVGIFT VID ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ATT STARTA 
FRISTÅENDE FÖRSKOLA 

Ansökan om att godkänna att starta fristående förskola 
genom nyetablering 

25 000 kr 

Ansökan om att godkännande av en ny huvudman för en 
befintlig förskoleenhet 

25 000 kr 

 

1.1.4 ÖVRIGT 
Prövning i grund- och gymnasieskola 150 kr/prövning 
Kopia på betyg 100 kr 
Pedagogisk måltid (grundskolorna) 25 kr 
Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 20 kr 
Ersättningskort Skånetrafiken pg förlorat eller förstört 
busskort (grundskolan och gymnasiet) 

50 kr  

Subventionerat busskort för gymnasieelever 
(upphävs om busskort till samtliga gymnasieelever beviljas) 

700 kr per termin 
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-04-28

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Marie Tidedal (M) (vice ordförande)
Roger Andersson (M)
Gunilla Tengvall (M)
Boel Olsson Litström (M)
Anna Hedbrant (C)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Christian Johansson (SD)
Emma Wennerholm (V)  ersätter Pia Lidwall (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Carina Lövstedt (C)
Barbro Stigsdotter (MP)

Övriga närvarande Dorte Svensson (enhetschef)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Inger Offesson Persson (administrativ chef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)

Sammanträdestid kl 14:00-16:30

Paragrafer §62

JUSTERING
Utsedd att justera Roger Andersson (M)

Datum och plats 2021-05-05, Servicecentret 

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Ingemar Narheim (M)

Justerande ………………………………………………
Roger Andersson (M)                        

Protokollet justerat 2021-05-05
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-04-28

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-05-11
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-04-28

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

SN/2021/115
§ 62
Godkännande av mål och budget för socialnämnden år 2022 
med sikte på år 2023-2024
Sammanfattning av ärendet  

Socialförvaltningen har upprättat förslag till mål och budget för socialnämnden 2020 med 
flerårsplaner.
 
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 27 april 2021,
Budget 2020 med plan för 2023 och 2024.

Förslag till beslut
Deltar inte i beslutet
Peter Graff (S) med sin partigrupp, Ulrika Adsersen (L) samt Emma Wennerholm (V) deltar inte 
i beslutet.
 
Förslag till beslut
Boel Olsson Litström (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt egna förslag under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna förslag till mål och budget för socialnämnden för år 2022 med plan för 2023 och 
2024,

att godkänna förslag till fördelning av budget för 2022 per verksamhetsområde,

att godkänna förslag till investeringsbudget för 2022.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages  2021-06-04
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-05-26    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Hult Inga-Maj (M) (ordförande) 

Elisabeth Sannerheim Brokopp (S) 
Eric Ericsson (M)  ersätter Ann-Britt Strufve (M) (vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Eva Nilsson (S) 

Åsa Linde Tornée (M) 
  
Övriga närvarande  Lisa Cronberg (överförmyndarhandläggare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
  
Sammanträdestid kl 16:30-18:00 
  
Paragrafer §12 

 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Elisabeth Sannerheim Brokopp 
  
Tid och plats Överförmyndarnämndens kansli, 2021-06-02 10:15 
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Elisabeth Sannerheim Brokopp                         
 
Protokollet justerat den 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-02 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-05-26    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     ÖFN/2021/14 
§ 12 
Budget 2022 och plan 2023-2024 
Sammanfattning av ärendet   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2021, § 30, om planeringsramar för 
budget 2022 samt plan för 2023-2024. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att 
uppdra åt kommunens nämnder att senast den 2 juni 2022 lämna förslag till budget samt 
nämndsmål. 
 
Kommunkansliet har inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut upprättat förslag 
på budget för 2022 och plan 2023-2024 inom beslutad nettoram. Överförmyndarnämndens 
expedition har i dialog med nämndens presidium utarbetat förslag för ett nytt nämndsmål 
”Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag bra eller mycket bra”. Målet ersätter tidigare mål 
avseende tid för förordnande av god man för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
  

att anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som sin egen skrivelse, 
 
att fastställa förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 med verksamhetsplan och 
nämndsmål. 

 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunkansliet (ekonomiavdelningen) 

 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtaget den  2021-06-24
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2021-05-31    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Gertrud Greén (C) (ordförande) 

Anna Larsson (M) (vice ordförande) 
Åsa Dencker (KD) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Maria Jönsson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Pia Lidwall (KD) 

Elisabeth Eriksson (L) 
Maths Olsson (S) 

  
Övriga närvarande  Niklas Åkerström Fogelmark (Kanslichef) 

Agneta Nilsson (Valhandläggare) 
  
Sammanträdestid kl 17:30-18:15 
  
Paragrafer §8 

 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anna Larsson 
  
Tid och plats , 2021-06-02 00:00 
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Niklas Åkerström Fogelmark 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gertrud Green  
 
Justerande ……………………………………………… 

Anna Larsson                         
 
Protokollet justerat den 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-03 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2021-05-31    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     VN/2021/3 
§ 8 
Antagande av valnämndens budget för 2022 och plan 2023-
2024 
Sammanfattning av ärendet   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 mars 2021, § 30, om planeringsramar för 
budget 2022 samt plan för 2023-2024. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att 
uppdra åt kommunens nämnder att senast den 2 juni 2022 lämna förslag till budget samt 
nämndsmål. Undertecknad har inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut upprättat 
förslag på budget för 2022 och plan 2023-2024 inom beslutad nettoram. 
 
Kommunledningskontoret har i dialog med nämndens presidium utarbetat förslag för ett nytt 
nämndsmål ”Röstberättigade i Höganäs kommun ska rösta!”. Mätetalet är att deltagande i 
respektive val ska öka jämfört med tidigare val. Med anledning av förslaget till nytt nämndsmål 
ser undertecknad ett behov att öka tillgängligheten vid genomförande av förtidsröstningen. Detta 
innebär att förtidsröstning, utöver tidigare använda platser, även bör arrangeras på eller vid 
platser människor befinner sig i andra ärenden, till exempel livsmedelsaffärer och platser för 
rekreation, såsom Höganäs Sportcenter. Nyttjande av dessa platser för förtidsröstning kan öka 
kostnaden för genomförande av förtidsröstning mellan uppskattningsvis 25-50 tkr.  
 
I annat valnämnden beslutat om en ökning av ersättningen till röstmottagare på valdagen, 
röstmottagare vid förtidsröstning och övriga timanställd personal. Förslaget innebär en beräknad 
kostnadsökning på ungefär 185 tkr jämfört kostnaderna för ersättningarna till röstmottagarna och 
övrig timanställd personal vid valet 2019. Beräkningen utgår från att tiderna för förtidsröstning är 
samma som tidigare. 
  
Beslutsunderlag  
Budget för 2022 och plan 2023-2024 med verksamhetsplan och nämndsmål. 

 

Förslag till beslut 
Ordförande Gertrud Green (C) föreslår valnämnden besluta att fastställa förslag till budget 2022 och plan 
2023-2024 med verksamhetsplan och nämndsmål. Ordförande Gertrud Green (C) föreslår även 
valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att för utökade kostnader för ersättning till röstmottagare 
och övrig timanställd personal bevilja valnämnden en utökad budget på 185 tkr samt att för utökade 
kostnader för genomförande av förtidsröstning bevilja valnämnden en utökad budget på 50 tkr.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gertrud Green (C) stället sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valnämnden beslutar att bifalla förslaget. 

 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 med verksamhetsplan och nämndsmål. 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2021-05-31    
 

SIGNATUR   
 
  

 
att för utökade kostnader för ersättning till röstmottagare och övrig timanställd personal bevilja 
valnämnden en utökad budget på 185 tkr, 
 
att för utökade kostnader för genomförande av förtidsröstning bevilja valnämnden en utökad budget på 
50 tkr.  

 

Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (kommunkansliet) 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtaget den  2021-07-05
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 PROTOKOLL 

 CESAM 

 

 2021-09-07  1 (3) 
 

 

SIGNATUR  

 
  

NÄRVARANDE 
 
  

  
Från Höganäs kommun 
Från Höganäs kommun 
Från Höganäs kommun 
Från Höganäs kommun 
Från Höganäs kommun  

kommunchefen Herman Crespin 
ekonomichefen Maria Bylund 
budgetcontroller Eva Bernhold 
förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Anneli Sjöborg 
förvaltningschef utbildningsförvaltningen Mikael Dahlberg 

  
För Akavia 
För Sveriges skolledarförbund  
För Lärarförbundet 
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§ 

SAMVERKANSFÖRHANDLING AVSEENDE KOMMUNSTYRELSENS 

ARBETSUTSKOTTS FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-

2024  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samverkansförhandlingen avser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2022 och plan 
2023-2024, behandlad vid utskottets sammanträde den 22 juni 2021, § 75. 
 
CESAM informerades om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2022 och plan 2023-
2024 vid CESAMS sammanträde den 30 augusti 2021.  
 
 
Förslag till beslut och/eller synpunkter under sammanträdet 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Sveriges Skolledarförbund, Vision, Akavia och 
Psykologförbundet för fram nedanstående 
 
Ovanstående förbund ställer frågor angående uppgifterna i mätetalen kring medarbetarmålen 
(ledarskap, sjukfrånvaro och personalomsättning) och att dessa inte ser ut att stämma. Dessa frågor 
besvaras vid nästkommande CESAM. 
 
Vidare för ovanstående förbund fram att Höganäs kommun har höga ambitioner för sina 
verksamheter och vill vara en arbetsgivare i framkant. Utifrån de utmaningar och utvecklingar som 
utbildningsförvaltningen lyfter, till exempel osäkerheten kring statsbidragen, digitala verktyg och de 
nationella uppdragen, ser vi inte att dessa ambitioner går hand i hand med budget för 2022. 

 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Sveriges Skolledarförbund, Vision, Akavia och 
Psykologförbundet yrkar därför på att mer pengar tillförs utbildningsnämndens budget för att kunna 
leva upp till målen, vara en arbetsgivare i framkant och visa på att man vill satsa på 
utbildningsnämndens verksamheter.  
 
Ekonomichef Maria Bylund informerar om att utbildningsnämnden har begärt 5,4 mnkr och får i 
förslaget 5,4 mnkr. 
 
Förhandlingarna avslutas 
Ekonomichef Maria Bylund tackar för visat intresse, att arbetsgivaren tar till sig framförd oro samt 
synpunkter och därmed förklarar samverkansförhandlingarna för avslutade.  
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INLEDNING 
ETT HÅLLBART HÖGANÄS I EN HÅLLBAR VÄRLD  

Höganäs är en välmående kommun i en välmående del av världen. Det som kommer att påverka oss 
alla mer och mer är dock den klimatkris vi befinner oss i början av. Det kommer att påverka oss var 
och en men också alla våra verksamheter, vår natur, vårt väder, vår ekonomi: kort sagt våra 
levnadsomständigheter. Det är heller ingenting vi på ett enkelt sätt kan påverka, varken som 
privatpersoner eller som kommun. Det är en global kris som handlar om artutrotningen och våra 
utsläpp av växthusgaser som spär på halten av växthusgaser i atmosfären och som i sin tur driver på 
upphettningen av jorden, alltihop drivet av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Klimatkrisen är 
något vi alla måste förhålla oss till, anpassa oss till, förbereda oss på och ta hänsyn till när vi planerar.  

Klimatkrisen 

Upphettningen tickar på, för att vi ska hejda den måste mänskligheten drastiskt sänka sina 
växthusgasutsläpp och även om vi lyckas kommer upphettningen att fortsätta ett tag till, ingen vet 
säkert hur länge. Hittills har utvecklingen gått snabbare än forskarna tidigare förutsett vilket gör att 
det inte finns någon tid att förlora. 

I Paris 2015 bestämde världens länder att man skulle hålla upphettningen under + 2 grader, helst 
under + 1,5. FN:s klimatpanel (IPPC) har därefter (2018) kommit med en rapport som visar att 
skillnaden mellan 1,5 och 2 grader är mycket stor och varje liten höjning vi kan undvika kan vara 
avgörande. 

Hittills blundar världens länder för fakta och gör inte alls det som behövs. Inte heller Sverige. Och 
inte Höganäs.  

Sedan Paris-avtalet slöts har tyvärr inte mycket hänt. Halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att 
öka även om världens länder sätter upp mål och pratar om att minska sina utsläpp. Målen är för lågt 
satta, med en för lång tidshorisont och åtgärderna för att nå målen helt otillräckliga. 

Höganäs bidrag till Paris-avtalet 

Vår påverkan på den globala helheten är begränsad. Samtidigt spelar allt roll och om inte vi som är en 
rik kommun ska göra allt vi kan, hur kan vi då begära att andra, mindre bemedlade, ska göra det? 
Genom att anstränga oss för att göra vår del visar vi också vägen för andra, att det går. Utmaningen är 
att sänka utsläppen med 15% årligen under 10 år framöver, vilket är en gigantisk utmaning. Tar vi oss 
inte an den, samtycker vi till att gå mot undergången med öppna ögon och, faktiskt, låta bli att ens 
försöka rädda oss. 

Samtidigt som vi gör vad vi själva kan måste vi trycka på uppåt på alla plan i Sverige och inspirera fler 
att göra de kraftfulla åtgärder som behövs. 

Eftersom uppvärmningen av vår livsmiljö tickar på och kommer att innebära mer oregelbundet väder 
måste vi också anpassa oss, både privatpersoner och den kommunala organisationen, till torka, skyfall, 
stormar, höjda havsnivåer mm.  

Alla betydelsefulla beslut som ska tas måste genomgå en prövning och motivering utifrån det 
övergripande målet att minska koldioxidutsläppen och skydda den biologiska mångfalden.. 

FÖRVALTNINGSPLAN 

Budgeten är framtagen för 2022 med plan för åren 2023 och 2024. En vision som berättar var vi vill vara 2025 
utgör grunden. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, 
arbete och upplevelser. Visionen berättar också om vårt förhållningssätt till de invånare och företag 
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som vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och enligt den nya redovisningslagstiftningen ska mål för god 
ekonomisk hushållning formuleras även för koncernen. 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 bolag ska också 
fastställa mål för nämndens verksamhet som är kopplade till strategierna. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

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 och verksamheten både i ett kortare och i 
ett längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, 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. 

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt 

Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål 

utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. Dessa mål 
beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till kommunfullmäktige. 

 

Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen 
av budget, delårsrapport och årsredovisning 
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VISION OCH EKONOMISK ANALYS 

STYRMODELL 

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser. Politikerna har 
tillsammans med näringsliv och tjänstepersoner tagit fram en vision som består av fem 
visionsbyggstenar som beskriver var Höganäs vill vara år 2025. Dessa fem visionsbyggstenar ska vi 
sträva mot och inspireras av på vår resa mot 2025. 

För att styra mot visionen har åtta strategier valts ut som är kopplade till de fem visionsbyggstenarna. 
Dessa strategier revideras vid behov. Alla nämnder och bolag tar fram nämndmål/styrelsemål som hör 
ihop med strategierna och förvaltningarna arbetar fram verksamhetsplaner som är tydligt kopplade till 
nämndernas mål. På det viset byggs det upp en tydlig koppling, en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna, 
strategierna och nämndmålen på den politiska sidan och för verksamheterna på den andra sidan. 
Nämndmålen/styrelsemål finns redovisade i verksamhetsplan under respektive nämnds eller bolags 
rubrik. Uppföljningar och analyser rapporteras tillbaka från verksamheterna till politiken bland annat 
via de månatliga KS-rapporterna, delårsrapporten och årsredovisningen. 

 

Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och skapar plats för både nya och gamla medborgare. 
Befolkningsutvecklingen innebär att vi växer snabbt. Det övergripande målet är att vi ska vara 30 000 
invånare år 2025. 

 
 

Devisen är: Höganäs - väl värt att investera i. Den berättar bland annat om att här kan du investera 
”ditt liv”, din bostad, ditt arbete, ditt företag. Resan dit kallar vi ”Från kol till diamant” och är något vi 
ska ha med oss, alltid. Det är ett inre perspektiv som betyder att vi som jobbar inom 
kommunkoncernen ska jobba för att bli bättre, göra det där extra, och skapa det goda värdskapet. Slipa 
diamanten - vi är bra men kan bli ännu bättre! Våra ledord kommunikation och koncerntanke ska vara 
självklara i varje medarbetares vardag. 
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VÅRA FEM VISIONSBYGGSTENAR 

 

1 VÄXANDE SMÅSTADSCHARM 

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 enkelheten och 
närheten finns kvar 2025. 

 

2 LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS 

Höganäs växer långsamt och utvecklas med kontinuerligt minskad belastning på miljön och klimatet. 
Höganäs har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker och kommande klimatförändringar genom 
att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. I Höganäs genomförs klimatåtgärder 
skyndsamt och för att genomföra dessa lånar kommunen ansvarsfullt eftersom denna 
finansieringsform är den mest ekonomiskt hållbara. Fastigheter för kommunens kärnverksamheter ägs 
av kommunen. Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och 
tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i Höganäs. 

 

3 FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS 

I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och de som verkar här, tack vare utvecklade 
möjligheter att färdas till fots, med cykel eller kollektivt. Därtill en modern digital infrastruktur där alla 
har en snabb internetuppkoppling. Man använder sällan bilen, varutransporter samordnas och antalet 
transporterna minskar kontinuerligt genom innovativa lösningar. 

 

4 INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT 

Personal, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs 
är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet. I utbildningsverksamheten möts 
barnen och studenterna på sin egen nivå för att alla ska uppnå sin fulla potential. Det råder ett nära 
samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal 
starka profileringar/specialiseringar i moderna, hållbara och ändamålsenliga lokaler. Eftersom kultur 
och fysisk aktivitet inverkar positivt på lärandet av teoretiska ämnen är detta en naturlig och väl 
integrerad del av kommunens utbildningsverksamhet. 

 

5 UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS 

Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna 
strömmar till kommunen för kulturupplevelser, grön turism, äventyr och avslappning i naturskön 
miljö. Attraktionerna finns i hela kommunen och samlas i en gemensam upplevelsebild som alla 
kan berätta om och vara en del av. 

 

6 VÄXANDE SMÅSTADSCHARM 

Försiktig 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 enkelheten och 
närheten finns kvar 2025. Kommunen är mer levande eftersom mycket av livet försiggår “hemmavid”. 
Man arbetar ofta i närheten av hemmet och lagar och återanvänder i stället för att handla nytt. 
Mötesplatser i finns i alla kommundelar och alternativa boendeformer underlättar samarbete och att 
man delar på gemensamma nyttigheter. Man umgås och verkar över generationsgränserna och i sitt 
grannskap. 
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STRATEGIER OCH FINANSIELLA MÅL 

För att nå det önskade tillståndet som visionsbyggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram. 
Dessa strategier hjälper kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna är uppdelade 
inom tre olika perspektiv, medborgare, medarbetare och utveckling. Våra finansiella mål finns under det fjärde 
perspektivet ekonomi. 
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MEDBORGARE 
FÖRVALTNINGSPLAN 

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för medborgarna. 
De som bor i kommunen ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att 
stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med föreningsliv, 
företag och frivilliga genom exempelvis kommunens volontärcenter och den nyetablerade sportbanken. 

Höganäs vill vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser – exempelvis genom 
kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och 
fritidsutbud, krävs en god omvärldsbevakning, samarbete inom Familjen Helsingborg och 
omfattande dialoger med medborgarna. 

Arbetet för att höja kompetensen och intresset för medborgardialog i hela kommunkoncernen samt 
att utveckla formerna för detta kommer att fortsätta. Målet är att ett flertal medborgardialoger i 
relevanta och prioriterade frågor ska genomföras under 2022. 

Mot bakgrund av att andelen äldre ökar i högre utsträckning i Höganäs jämfört med andra kommuner, 
behöver arbetsformer utvecklas som gör det möjligt för att våra äldre medborgare ska kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Genom att främja hälsa, förebygga behov så bidrar vi till att medborgaren 
kan känna trygghet i sin vardag. Bra bemötande, god tillgänglighet, träffpunkter, välfärdsteknik och 
anhörigstöd är nyckelord. En utökad och fördjupad samverkan internt och externt kommer även 
fortsättningsvis att vara prioriterat. 

En lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Höganäs kommun är en attraktiv skolkommun och 
kommer att fortsätta utveckla sina verksamheter med fokus på undervisningen. Samtliga barn och 
elever ska uppnå höga resultat och må bra. Barn och elever ska känna sig delaktiga och ha inflytande 
över sig själv och sitt lärande. 

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 
 

MEDBORGARSTRATEGIER 

 

STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS 

Bygg en stabil kunskapsgrund och för lärande i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre 
åldrarna och då med koppling till näringsliv. 

Skapa samarbeten där förskola och skola möter näringsliv, universitet/högskola och föreningar. 

Önskad effekt 

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt. 
 

Mätetal  Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Andel 

gymnasieelever som 

uppnått 

grundläggande 

behörighet till 

universitet och 

högskola inom 3 år. 

 
2020 blev 

utfallet 58 

 
 
 

70 

 
 
 

71 

 
 
 

72 

Andel elever i år 9 

som är behöriga till 

yrkesprogram. 

2020 blev 

utfallet 89 

 
95 

 
96 

 
97 
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VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN 

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

Önskad effekt 

Kommunen medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i Kullabygden. Det 
finns ett ökat upplevelse- och aktivitetsutbud för medborgare och besökare. 

 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Ökning av antal 

gästnätter 
3 % 3 % 3 % 

 

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET 

Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till 
möten mellan människor. Erbjuda alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i 
samhällsgemenskapen. 

Önskad effekt 

I Höganäs kommun bor människor kvar och fler vill bli nya kommuninvånare. Här känner sig 
kommuninvånarna trygga och inkluderade. 

 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Poängen på 

Delaktighetsindex 

(2019, index 93) 

Samma eller högre 

poäng än 2021 

Samma eller högre 

poäng än 2022 

Samma eller högre 

poäng än 2023 

 
Arbetslöshet inrikes 

födda 20-64 år 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2021 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2022 

Arbetslösheten har 

minskat jmf med 2023 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar 

antal/invånare 7-20 år 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2021 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2022 

Fler deltagartillfällen jmf 

med 2023 

Invånare 0-19 år i 

ekonomiskt utsatta 

hushåll 

 
Färre än 2021 

 
Färre än 2022 

 
Färre än 2023 

Ett lägre problemindex i 

Polisens årliga 

trygghetsmätning 

jämfört med föregående 

år. 

 

 
Lägre index än 2021 

 

 
Lägre index än 2022 

 

 
Lägre index än 2023 

Elever i åk 9 som är 

behöriga till 

yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel 

(%). 

 

Fler elever behöriga än 

2021 

 

Fler elever behöriga än 

2022 

 

Fler elever behöriga än 

2023 

Brukarbedömning 

hemtjänst äldreomsorg - 

helhetssyn, andel (%) 

 
Fler nöjda än 2021 

 
Fler nöjda än 2022 

 
Fler nöjda än 2023 
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MEDARBETARE 
FÖRVALTNINGSPLAN 

Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är fortsatt en stor utmaning. Vård och omsorg 
samt skola behöver rekrytera för att införskaffa sig samt bibehålla rätt kompetens och därigenom 
säkerhetsställa en god kompetensförsörjning. Kommunens resa mot heltid som norm fortsätter och 
kommer att följas upp årligen. Detta är en resa som underlättar kompetensförsörjningen inom många 
områden i den offentliga sektorn. Som arbetsgivare behöver vi även ligga i framkant och bevaka trender 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi följer med i den digitala resa som samhället gör för att kunna 
attrahera rätt medarbetare. Vård, omsorg och skola ska i första hand bedrivas i kommunal regi. 
Existerande fristående driftsformer som fungerar väl ska även fortsättningsvis komplettera det 
kommunala erbjudandet. 

 

Kommunen har under de senaste åren satsat på utveckling av chefer genom ett ledarskapsprogram 
som syftade till att stärka och utveckla förmågan att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett 
sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar 
arbetssituation för medarbetarna. Programmet kommer att fortsätta vidareutveckla ledarna genom 
användandet av de teorier, modeller och verktyg som introducerats och arbetats med under 
programmets gång. Under 2021 kommer en medarbetardiamant att implementeras och således påbörjar 
resan för medarbetare att stärka sitt medarbetarskap. 

 

Vi kommer att satsa ännu mer på friskvård för våra medarbetare under de kommande åren. Detta i 
form av höjt friskvårdsbidrag redan under 2021, gratis träning för medarbetare samt föreläsningar i 
hälsa och kost. Under 2022-2024 kommer HR-området att ytterligare digitaliseras för att ständigt ligga i 
framkant. Trender bevakas och nya digitala lösningar kommer att införas. Bland annat verktyg för 
lönekartläggning och friskvårdshantering. 

 

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 
 

MEDARBETARSTRATEGI 

 

ARBETSGIVARE I FRAMKANT 

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

Önskad effekt: Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens. 
 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Medarbetarnas uppfattning om 

kommunen som arbetsgivare enligt i HME 

(2020, HME 85 ) 

 
lägst index 84 

 
lägst index 84 

 
lägst index 84 

Index för ledarskap i 

medarbetarundersökningen 

(2020 HME 85) 

 
lägst index 80 

 
4lägst index 80 

 
4lägst index 80 

Personalomsättning (2020, 4,1 %) Max 8 % Max 8 % Max 8 % 

Sjukfrånvaro (2020 5,6 %) Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Vi ska vara bland de bästa kommunala 

arbetsgivarna. (2020, 2:e plats) 
Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre 

Page 180 of 525



Budget 2022 13(80) 
 

UTVECKLING 
FÖRVALTNINGSPLAN 

Att skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och 
föreningsliv är viktigt för kommunen och likaså att utveckla en ”service i framkant”. Kommunen 
kommer därför att fortsätta att utveckla tekniska lösningar och digitalisera verksamhetsuppgifter. 
Utvecklingen sker i syfte att öka produktions- och kostnadseffektivitet men också för att skapa bättre 
arbetsmiljö för medarbetare och chefer. 

Innovationsfonden som inrättades i budget 2021 har blivit en succé. Fonden skapar möjligheter till att 
komma igång med innovativa idéer för att undvika att de initiala kostnaderna blir ett hinder för att 
förverkliga idéerna. Innovationsfonden ska kraftigt förstärkas och i första hand riktas mot nytänkande 
inom områdena klimat och hållbarhet. 

Den nya stadsdelen Tornlyckan, som är kommunens största exploateringsprojekt, kommer 
byggnationen av de första flerbostadshusen att påbörjas under 2022. De första bostäderna förväntas 
vara inflyttningsklara under 2024. Etapp 1 är slutsåld och under 2021 och 2022 kommer byggrätterna 
etapp 2 att börja säljas. 

Detaljplanen för nytt kulturhus i centrala Höganäs är påbörjad och väntas bli antagen under 2022. Ett 
stort utvecklingsprojekt är också detaljplanen för ett hamnhotell i Höganäs som påbörjades under våren 
2021. Viken centrum utvecklas med detaljplaner, som möjliggör byggrätter för vårdcentral, handel och 
boende. 

Arbetet med skapa ett miljömässigt hållbart Höganäs kommer att växlas upp. Energieffektivisering av 
våra befintliga fastigheter fortsätter liksom arbetet med giftfria arbetsmiljöer i våra fastigheter. 
Framtiden går allt mer går mot återvinning och återbruk vilket gör att vi måste ändra våra tanke- och 
arbetssätt. Höganäs ska ta på sig en ledarroll och arbeta aktivt med dessa frågor tillsammans med andra 
relevanta intressenter. 

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 28. 
 

UTVECKLINGSSTRATEGI 

 

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG 

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

Önskad effekt 

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande. 
 

Mätetal Referens Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Höganäs kommun ska ligga 

i topp på Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimat. 

(2020, plats 4) 

 
Plats 4, 

2020 

 

minst plats 10 

 

minst plats 7 

 

minst plats 7 

Sevicemätning av 

kommunernas 

myndighetsutövning i NKI 

undersökningen Insikt. 

 
Index 85, 

2020 

 

minst index 83 

 

minst index 83 

 

minst index 84 
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FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA 

Driva, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i 
kommunala, regionala och nationella sammanhang. 

Önskad effekt 

Medborgares och företags möjligheter till miljöeffektiv kommunikation har ökat. Höganäs kommun är 
integrerad med växande regioner. 

 

Mätetal Målvärde 2022 
Målvärde 

2023 
Målvärde 2024 

Gång och cykeltrafik 

Antal kilometer gång- och cykelväg 

som ska tillkomma/ år 

 
2 km/år 

 
2 km/år 

 
2 km/år 

Kollektivtrafik 

Antal resor med kollektivtrafik, 

stycken 

(2019, 1 839 000) 

 
 

1 900 000 

 
 

1 925 000 

 
 

1 950 000 

 

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE 

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

Önskad effekt: Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till inflytande och 
med kontakten med kommunen. 

 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Hur upplever medborgarna 

bemötande och tillgänglighet i 

kontakt med kommunen? 
SCB:s medborgarundersökning 

(görs vartannat år) 

 

 
70 

  

 
72 
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STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET 

Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. 
Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut. 

Önskad effekt: Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass. 
 

Mätetal Målvärde 2022 Målvärde 2023 Målvärde 2024 

Andelen fordon med 

förnybara drivmedel ska 

öka i enlighet med 

miljöprogrammets mål. 

 

65 % 

 

75 % 

 

85 % 

Utfallet för 

miljöprogrammets mål, 

utsläppen av 

växthusgaser ska minska 

Uppmätt besparing från 
Sp 

återbruk av inventarier 

Miljömärkning av mat- 

och sommarfesten. 
Festen ska miljöcertifieras 

enligt ”hållbart 

evenemang” 

 

81 % 

 

 
arat minst 350 000 kr 

 
 

 
Festen är miljömärkt! 

 

85 % 

 

 
Sparat minst 50 000 kr 

 
 

 
Festen är miljömärkt! 

 

90 % 

 

 
Sparat minst 50 000 kr 

 
 

 
Festen är miljömärkt! 
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EKONOMI 
SAMHÄLLSEKONOMISK BAKGRUND 

Åren 2020 och 2021 är åren som vi kommer att minnas då hela världen påverkades av 

coronapandemin. Det råder fortfarande stor osäkerhet och vi lever i en annorlunda tid. Utvecklingen av 

vaccin har skett snabbare än någon kunde förutse och vaccineringen har kommit igång. Både den 

globala och den inhemska ekonomin har utvecklats fortare och mer positivt, till stor del tack vare 

statliga stöd kombinerat med att samhället genomfört anpassningar till pandemin med restriktioner i 

vardagslivet. 

Belastningen på svensk välfärd, och i synnerhet inom vård och omsorgsverksamheterna, har varit 

och är fortfarande stor. Trots detta redovisade samtliga regioner och de allra flesta kommuner i Sverige 

sammantaget stora överskott 2020 och även i prognoserna för 2021. Trots restriktioner och vågor av 

hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas. Konjunkturen stärks och 

återhämtningen i svensk BNP innebär att vi snart är åter på samma nivå som före pandemin. 

Klimatkrisen är en realitet och arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser måste intensifieras 

omedelbart. Dessutom måste alla kommunens verksamhet förbereda sig på förändrade förutsättningar 

kopplat till de pågående klimatförändringarna. Alla i kommunen måste arbeta aktivt med klimatfrågan 

genom en rad aktiviteter och åtgärder som täcker in allt från informationsinsatser, ändrade beteenden 

och prioriteringar hos verksamheter och medborgare till konkreta åtgärder för att minska 

konsekvenserna av ett ändrat klimat såsom fler och kraftigare extremväder (torka, värme, 

översvämningar, m.m.) och höjda vattennivåer. 

Trots en snabb konjunkturuppgång väntar stora utmaningar .  Tillväxten drivs i hög grad av 

hushållens konsumtion, framförallt inom de näringar som drabbats hårdast av restriktioner. Det 

innebär att det med tiden sker en återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige, men denna 

återhämtning bedöms dröja ännu några år. Scenariot innebär, trots en snabb konjunkturuppgång, att 

andelen arbetslösa beräknas överstiga den nivå som fanns före pandemin fram till och med 2024. 

Redan innan pandemin var åtgärder och förberedelser i full gång för att bedriva verksamheten med en 

ansträngd ekonomi, då utmaningen som demografitrycket innebär varit uppenbar och väl känd under 

lång tid. 

Även Höganäs kommun redovisade ett starkt resultat 2020 och prognosen för 2021 års resultat är 

fortsatt och nödvändigt starkt. Resultatet för 2021 förväntas innebära ett överskott till följd av stora 

och tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin, men också för att kommunens skatteunderlag inte ser 

ut att utvecklas så negativt som det tidigare prognosticerats, tack vare det omfattande 

permitteringsstödet. Regeringens stödpaket ser därmed ut att kompensera väl för coronapandemin 

under 2021 och i viss mån även för 2022, medan 2023-2024 ser ut att bli mer utmanande. Samtidigt 

utvecklas demografin i Höganäs i snabb takt och verksamheterna ska därmed hantera utökade behov. 

Samtliga nämnder påverkas av den demografiska tillväxten och refererar till volymökningar. Med den 

tillväxt vi har, ökar behovet av att vår planering sträcker sig längre än nuvarande planperiod. Höganäs 

investeringsbehov för planeringsperioden är därför mycket stora. För att välfärden i Höganäs kommun 

ska bibehållas och fortsätta att utvecklas i en positiv riktning förutsätter det att vi planerar för en 

fortsatt stark ekonomi. Det krävs också att verksamheterna skapar nya metoder och arbetssätt. De 

kommande årens behovsökning är av sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Under 

kommande budget- och planeringsperiod innebär det för Höganäs fortsatta behov av såväl 
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effektiviseringar som prioriteringar i verksamheterna samt en förändrad syn på finansieringslösningar 

med förbättrade möjligheter att låna till långsiktigt hållbara investeringar. 

Den budget som presenteras för planeringsperioden är stabil, återhållsam och ansvarsfull med ett 

finansiellt mål om 2,3 % för 2022. För planperioden 2023 - 2024 ska det finansiella målet nå upp till 2,4 

% respektive 2,7 %. Målsättningen för perioden är på en nivå som är nödvändig för att hantera 

effekterna av konjunkturåterhämtningen samt effekterna av de mycket stora investeringsbehov som 

finns. De ekonomiska förutsättningarna innebär att en god ekonomisk hushållning över tid kan 

upprätthållas. 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2022-2024 
Befolkningstillväxten förväntas vara fortsatt kraftig i Höganäs. Denna utveckling är av avgörande 
betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Höganäs kommun förväntas öka sitt 
invånarantal mer än riksgenomsnittet på grund av inflyttning. 

Under en femårsperiod, 2021 – 2025, förväntas folkmängden i Höganäs kommun att öka med 2 770 
invånare, från 27 168 till 29 938 personer. Det innebär en ökning med i genomsnitt 554 personer per år 
eller 2 %. Det kan jämföras med närmast föregående period 2016-2020 då ökningen var i snitt 312 
personer per år eller 1,2 %. I riket förväntas befolkningen öka med 0,45 % de kommande 5 åren. 

 
ANTAL INVÅNARE 31/12, 

PROGNOS 2021 

 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

Antal invånare totalt 27 802 28 222 28 782 29 255 29 938 

Årlig förändring 634 420 560 473 682 

 
Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar men särskilt inom åldersgruppen 80 år och äldre. Under 

de kommande 10 åren prognosticeras gruppen 80 år och äldre att öka med 73 % medan gruppen 20-64 
år, det vill säga invånare i yrkesverksam ålder, bara förväntas öka med 18 %. Det innebär att färre 
behöver försörja fler. Trots utjämnade bidrag från staten för skillnader i åldersstruktur mellan olika 
kommuner kvarstår utmaningen, då utvecklingen ser likadan ut i riket i stort. 

Välfärdsbehoven ökar när andelen äldre och yngre ökar då dessa åldersgrupper efterfrågar kommunala 
tjänster i högre omfattning. Höganäs kommuns 10-åriga investeringsplan innehåller därför nya 
förskolor, skolor och äldreboenden. 

Höganäs tar varje höst fram en ny befolkningsprognos. Den senaste prognosen är från september 
2020. En ny bedömning av befolkningsutvecklingen gjordes i maj 2021. Den visar att det finns 
förseningar i flera byggprojekt vilket leder till en betydligt mindre befolkningsökning 2021 än 
prognosticerat. Denna reviderade bedömning har tagits hänsyn till vid beräkning av skatteintäkterna 
under planeringsperioden. Det medför att bedömningen av skatteintäkterna också revideras. Läs mer 
om detta under rubriken skatteintäkter. 

 
SKATTEINTÄKTER 

Kommunalskatten i Höganäs Kommun är 19,73 kr. Den senaste skattehöjningen som innebar en 
ökad skattesats för kommuninvånarna gjordes 1995 (undantaget skatteväxling i samband med Ädel- 
reformerna). Av Sveriges 290 kommuner så har bara 23 kommuner en lägre skattesats och i Skåne län 
ligger Höganäs på sjätte plats. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2022 och för 
planeringsperioden 2023-2024. 

Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella 
statsbidrag, utjämning och kommunala fastighetsavgifter från 29 april 2021. Kommunens 
befolkningsprognos utgör underlag. Försiktighetsprincipen tillämpas i bedömningen av 
befolkningsökning per år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november föregående år. 
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Skatteintäkterna baseras på en ökning av befolkningen med 230 invånare 2021, 300 invånare 2022 och 
320 invånare 2023. 

Regeringen beslutade i december 2019 om ett nytt kostnadsutjämningssystem. Beslutet innebar att 
Höganäs gick från att ha varit bidragstagare till att bli bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet då de 
nya reglerna i större utsträckning tar hänsyn till socioekonomiskt svaga kommuner. Med den 
prognosticerade befolkningstillväxten förväntas kommunen att åter bli bidragstagare från 2024. 

 

SKATTEINTÄKTER 
 

MNKR 2021 2022 2023 2024 2025 

Egna skatteintäkter 1 286,8 1 339,3 1 387,8 1 435,7 1 497,7 
 

Inkomstutjämning 171,9 174,3 186,6 199,1 214,2 

Kostnadsutjämning -8,5 -5,9 -0,9 2,2 11,4 

Regleringsbidrag/-avgift 80,6 63,4 43,9 37,8 30,0 

LSS-utjämning -22,7 -27,6 -27,9 -28,2 -28,6 

Kommunalekonomisk 

utjämning 
 

221,3 
 

204,2 
 

201,7 
 

210,8 
 

227,0 

Kommunal 

fastighetsavgift 
 

63,9 
 

66,0 
 

66,0 
 

66,0 
 

66,0 

Totalt 1 572,0 1 609,5 1 655,4 1 712,5 1 790,7 

 
De extra tillskott som riksdagen beslutade om under 2020 för att lindra effekterna av en vikande 

konjunktur till följd av coronapandemin, kommer att fasas ut under 2021-2022 för att helt försvinna 

från 2023 och framåt. Eftersom dessa generella statsbidrag är av engångskaraktär så innebär det en 

begränsning för hur resurserna kan disponeras. Viss förstärkning i form av generella statsbidrag för att 

stärka välfärden, som beslutades i juni 2020 i samband med vårpropositionen, kvarstår. 

Kostnadsersättningar som staten fortfarande stöttar upp med under 2021 förväntas inte finnas kvar 

från 2022. 

PERSONALKOSTNADER 
Pensionskostnader och pensionsskuld budgeteras utifrån en prognos som är framtagen av KPA, 

kompletterad med vissa antaganden som är gjorda av kommunen. Under hösten 2020 tecknade 

kommunen en pensionsförsäkring för en del av de intjänade pensionsförmåner som förväntas sänka 

framtida pensionskostnader med cirka 1 mnkr per år under planeringsperioden. Denna åtgärd visade sig 

extra gynnsam då SKR under våren 2021 gjorde nya livslängdsantaganden som ökade 

pensionskostnaderna kraftigt för många kommuner, dock ej för Höganäs som har en stor del av 

pensionsåtagandet försäkrat. 

Kommunens samlade pensionsåtagande, exklusive den del som är försäkrad, beräknas vid utgången av 

2022 uppgå till 234 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt sedan 2018. Det är premierna för den 

förmånsbestämda ålderspensionen som ökar som en följd av att allt fler har en årslön som är högre än 

7,5 inkomstbasbelopp. För 2022 rekommenderar SKR preliminärt ett PO-pålägg på 39,75 %. PO- 

pålägget för förtroendemän förväntas bli oförändrat, 31,42 %. Höganäs följer generellt SKR:s 

rekommendationer kring PO-pålägget men kan samtidigt konstatera att denna sänkning inte är relevant 

då kommunens pensionskostnader är högre. I budgeten för 2022 förutses PO-pålägget ligga kvar 

oförändrat på 40,15 %. En reservation för den del av pensionskostnaderna, som enligt KPA:s prognos 

inte ser ut att kunna täckas av PO-pålägget på 40,15 %, görs på finansförvaltningen. 
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PRIS- OCH VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

Nämnderna har kompenserats för löneökningar och inflation vilket innebär att de sammantaget 

tillförs ytterligare medel och får en större budgetram 2022 än vad de hade 2021. Nämnderna har 

kompenserats för ökade lönekostnader med 2,3 % som fördelas ut i budgetramen. Ytterligare 0,4 % 

budgeteras i en central pott, en så kallad reserv, för lönejusteringsåtgärder för särskilda grupper och 

fördelas efter genomförda lönerevisioner. Inflationen förväntas fluktuera kraftigt under 

konjunkturuppgången 2021-2022, men i genomsnitt förväntas den bli 1,4 % under 2022 (mätt i KPIF 

- konsumentprisindex med fast ränta) enligt SKR:s prognoser. Nämnderna har kompenserats för 

motsvarande i budget. För den typ av köp av verksamhet som påverkas av både löne- och övriga 

prisökningar exempelvis köp av omsorgs- och utbildningsplatser tillämpas olika vägda index för 

uppräkning av budgetram. 

I en fond centralt, den så kallade ”hyresfonden”, reserveras årligen medel för hyreskostnader för nya 

verksamhetslokaler som är beslutade i investeringsplanen. Medel ur denna fond ges som 

volymkompensation till nämnderna. 

GRÖN INNOVATIONSFOND 
Innovationsfonden som inrättades i budget 2021 har blivit en succé och ska utvecklas till en 

grön innovationsfond med inriktning på klimatinvesteringar och långsiktigt ekonomiskt 

hållbara idéer. I skrivande stund utvärderas alla de förslag som har kommit in för att effektivisera och 

utveckla välfärden i Höganäs kommun. 

Fonden skapar möjligheter till att komma igång med innovativa idéer då de initiala kostnaderna inte blir 

ett hinder för att förverkliga idéerna. Fondens omfattning ska omprövas årligen i samband med 

budgetprocessen. Medel till den gröna innovationsfonden lånas genom Kommuninvests Gröna lån i 

den takt som behov uppstår. För 2022 uppgår fonden till 40 mnkr och från och med 2024 har avsatts 

50 mnkr årligen. Hur innovationsprojekten utvecklar verksamheterna återkopplas till kommunstyrelsen 

fortlöpande. 

INVESTERINGAR 
Den demografiska utvecklingen för Höganäs innebär ökade behov av förskolor, skolor, 

äldreboende, fritidsanläggningar med mera. Höganäs kommun arbetar med en 10-årig investeringsplan 

med syfte att arbeta långsiktigt samt att visa kommuninvånarna vad kommunen planerar att bygga och 

anlägga i framtiden. Investeringsplanen är en del av budgetbeslutet. Från och med budget 2022 går 

Höganäs över till en ny beslutsmodell för investeringarna. Tidigare har kommunfullmäktige beslutat om 

varje enskilt investeringsprojekts totalutgift och total utbetalning per år. I den nya beslutsmodellen 

beslutar kommunfullmäktige om investeringsutgift per investeringsgrupp samt total utbetalning per år. 

Alla tidsbestämda projekt över 2 mnkr beskrivs i investeringsplanen. Den interna uppföljningen av 

investeringsprojekten görs som tidigare på projektnivå. Syftet med förändringen är att få mer fokus på 

helheter, mindre på detaljer vilket förväntas gynna dialogen med politiken och kommuninvånarna. 

Den del av planen som ligger utanför budgetens planeringsperiod på 3 år ska ses som en politisk 

viljeinriktning baserad på nuvarande behovsanalys. 

EXPLOATERING 
Regler för redovisning av exploateringsverksamheten har förtydligats. Detta har gjorts i samband 

med att en ny redovisningslagstiftning, Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) trädde ikraft 2019. En vanligt förekommande praxis har varit att nettoredovisa exploaterings- 

inkomster och utgifter. Dessa ska enligt de nya reglerna bruttoredovisas. 

Utöver detta har ett förtydligande gjorts gällande inkomster från exploateringsverksamheten. Endast 

Page 187 of 525



Budget 2022 20(80) 
 

offentliga bidrag från stat eller EU kan periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Övriga inkomster, 

som investeringsersättning och försäljning av tomtmark, ska intäktsredovisas i sin helhet när 

intäktskriterierna är uppfyllda. I praktiken innebär detta att vi kommer få mer volatila, det vill säga 

växlande resultat där intäkterna vissa år kommer vara betydande. Samtidigt ska tillgångar som ska tas 

upp i kommunens anläggningsregister skrivas av under tillgångens nyttjandeperiod. Intäkter och 

kostnader kommer därmed inte matcha varandra under ett räkenskapsår. Intäkterna ska stärka 

kommunens egna kapital i syfte att möta de kapitalkostnader som anläggningstillgångarna genererar. 

Därför ska inte intäkterna budgeteras. Det finansiella resultatmålet har omdefinierats med anledning av 

denna förändring. 
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FINANSIELL ANALYS 

FINANSIELLA MÅL 

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat strategier, mål och riktlinjer för 
verksamheten samt finansiella mål. 

 
 Mätetal Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive 

finansnetto och del av outnyttjade reserver, 

men exklusive exploatering, i förhållande till 

kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

 

 
Resultat 

 

 
2,3 % 

 

 
2,4 % 

 

 
2,7 % 

Självfinansiering av investeringar inom 

skattefinansierad verksamhet. Undantag kan 

göras för större investeringsprojekt. 

 
Själv- 

finansiering 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 

För att klara av den finansiella målsättningen att av egen kraft finansiera investeringarna i den 

skattefinansierade verksamheten har vi i tidigare års målsättning haft som ambition att ha ett resultat på 

2 - 4 %. Till följd av stora tillskott från staten kan kommunen planera för ett resultat på 2,3 % i 

budgeten för 2022. Konjunkturen bedöms vända uppåt under 2021 och vara återställd i slutet på 2024. 

Anpassningen av resultatnivån är nödvändig för att på ett ansvarsfullt sätt planera ekonomin för 

välfärden i Höganäs. Verksamheternas arbete med effektivisering och anpassning av verksamhetens 

kostnader behöver intensifieras för att klara framtida volymökningar. 

Med ett resultatmål om 2,3 % för 2022 innebär det att kommunernas nettokostnader kan uppgå till 

97,7 % av skatteintäkterna och statsbidragen tillsammans. Bedömningen är att marginalen upp till 100 

% är tillräcklig för att långsiktigt bygga det överskott som bidrar till att av egen kraft finansiera 

investeringar. Detta antagande bygger på förutsättning att genomförandegraden i investeringarna inte 

överstiger 70 %. 

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB 

samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att 

sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav 

på ekonomiska mål. Dessa mål beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till 

kommunfullmäktige. 

 
 
 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling 

% Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Skatteintäktsutveckling 4,0 2,4 2,4 2,9 3,4 

Nettokostnadsutveckling 3,2 4,2 3,1 3,9 3,2 
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I skatteintäkterna inräknas kommunens egna skatteintäkter, kommunal utjämning, 

fastighetsavgifter samt övriga generella stadsbidrag. Skatteintäktsutvecklingen för Sveriges kommuner 

var under 2020 god, som resultat av tillskott från staten under pandemin. I höstpropositionen 2020 

kom ytterligare tillfälliga ”corona-pengar” till Sveriges kommuner vilket medför att kommunens 

prognos visar att skatteintäktsutvecklingen för 2021 kommer att hamna runt 4 %, det vill säga högre än 

de budgeterade 2,4 % i tabellen ovan. Under planeringsperioden och den förväntade 

konjunkturåterhämtningen beräknas skatteintäktsutvecklingen att återgå till mer ”normala” nivåer på 

runt 3 %. 

 
Den höga nettokostnadsutvecklingen som kommunen hade 2016 - 2017 pressades ner i budget 2018 

för att rymmas inom den ram som våra prognostiserade skatteintäkter tillåter. Enstaka år kan 

nettokostnaderna tillåtas öka mer än vad skatteintäkterna ökar, men i förlängningen så måste 

nettokostnadsnivån anpassas så att det finns ett utrymme för att finansiera investeringarna. Under 

planeringsperioden 2022-2024 förväntas kommunen sammanlagt generera ett resultat som finansierar 

investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten. 

 
Årets resultat 

MNKR Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Årets resultat inklusive finansnetto 27,5 29,2 36,8 

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exkl. 

exploatering 

 

 
37,5 

 

 
39,2 

 

 
46,8 

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exklusive 

exploatering/skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning 

 

 

 
2,3 % 

 

 

 
2,4 % 

 

 

 
2,7 % 

 
Höganäs kommun budgeterar ett resultat inklusive del av outnyttjade reserver och exklusive 
exploatering för år 2022 på 37,5 mnkr. Reserverna som ingår i beräkningen är kommunfullmäktiges 
reserv för oförutsedda händelser på 10 mnkr per år. Därmed uppnås det finansiella målet att 
kommunen ska ha ett resultat på 2,3 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 
2021. 
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Budgeterad investeringsvolym 

 
MNKR 

Bokslut 

2020 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Investeringsvolym 228,1 211,2 136,6 224,1 261,2 

Andel av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning 

 

15,1 % 

 

13,4 % 

 

8,5 % 

 

13,5 % 

 

15,2 % 

 
Investeringarna inom både skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet 

(vatten- och avloppsverksamheten) fortsätter att ligga på en hög nivå. Under 2022 planeras en tillfällig 

lättnad då inte lika många stora projekt är inplanerade, men under 2023 påbörjas arbetet med att bygga 

ett kulturhus i Höganäs och ett vårdboende i Nyhamnsläge. 

 
Den planerade totala investeringsutgiften för perioden 2021-2025 är i genomsnitt 206 mnkr per år. 

Det kan jämföras med den genomsnittliga investeringsutgiften under närmast föregående 5-årsperiod, 

2016-2020, som var 157 mnkr per år. 

I investeringsplanen för planperioden, 2022-2024, så ligger det flera större investeringsprojekt såsom 

förnyelse av Storgatan i Höganäs, ett kulturhus, anpassning av Bruksskolan och nybyggt vårdboende i 

Nyhamnsläge. Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten märks många ny-investeringar i 

samband med exploatering av nya områden runt om i kommunen. 

Ett av kommunens finansiella mål är att inte låna till investeringar inom skattefinansierad verksamhet. 

Det innebär att den 10-åriga investeringsplanen ska vara finansierad med överskott från den egna 

verksamheten. Under förutsättning att planerade försäljningar genomförs och att genomförandegraden 

på investeringarna blir maximalt 70 % (historiskt har kommunen haft en genomförandegrad på i 

genomsnitt 55-60 %) så är investeringsplanen för budget 2022 och plan 2023-2024 finansierad. 2021 är 

ett utmanande år likvidmässigt då lånebehov föreligger. 
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Investeringsprojekt uppdelade i projekttyper 

MNKR BOKSLUT 
2020 

PROGNOS 
2021 

BUDGET 
2022 

PLAN 

2023 

PLAN 

2024 

Tidsbestämda projekt 195,4 166,0 90,0 175,5 210,5 

Lokaler för Utbildningsverksamhet 82,1 26,1 23,0 35,0 5,0 

Lokaler för Stöd- och 

vårdverksamhet 
 

9,0 
 

6,4 
 

0,0 
 

58,5 
 

80,0 

Lokaler för Kultur- och 
fritidsverksamhet 

 
34,2 

 
22,7 

 
0,0 

 
39,4 

 
70,0 

Lokaler för Övrig verksamhet 18,3 16,1 5,0 0,0 0,0 

Vatten och avlopp 22,2 60,0 28,5 27,4 30,3 

Gator och parker 26,2 30,7 22,2 13,2 16,2 

Fysisk planering 2,4 1,1 0,0 0,0 4,0 

Maskiner och inventarier 0,9 2,9 11,3 2,0 5,0 

      

Årsanslag 32,8 45,2 46,7 48,7 50,7 

Vatten och avlopp 19,2 18,0 23,0 24,0 25,0 

Lokalverksamhet 7,7 10,0 10,0 10,0 10,0 

Maskiner och inventarier 2,8 6,2 6,6 7,6 8,6 

Strategiska investeringar -3,5 4,0 0,0 0,0 0,0 

Gator och parker 6,6 7,1 7,1 7,1 7,1 

Total investeringsvolym 228,1 211,2 136,6 224,1 261,2 

 
Investeringar i verksamhetslokaler eller andra kommunägda lokaler står för 51 % av den totala 

investeringsvolymen under planperioden 2022-2024. Det är i huvudsak lokaler för 

utbildningsverksamheten, stöd- och vårdverksamheten och för kultur- och fritidsverksamheten som ska 

uppföras. 

Kommunen har även en stor andel investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten som står för 

25 % samt inom gata- och parkverksamheten med 12 % av den totala investeringsvolymen. 

 
Finansiering 

En kassaflödesanalys har gjorts för att beräkna kommunens möjligheter att finansiera 

investeringarna med egna likvida medel. Analysen visar att med nuvarande förutsättningar har 

kommunen möjlighet att finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten under 

planeringsperioden, med undantag för innevarande år (2021) då beredskap för eventuell upplåning 

finns. Den avgiftsfinansierade verksamheten förväntas att delvis finansieras med lån under 

planeringsperioden med cirka 80 mnkr. 

Ett nytt vårdboende ska byggas i Nyhamnsläge. Detta ska ersätta det nuvarande äldreboendet 

Nyhamnsgården. I kassaflödesanalysen ingår en försäljning av Nyhamnsgården under 2024. 

 
Nya investeringar medför oftast ökade driftskostnader. I den så kallade hyresfonden fonderas medel för 

att möta ökade lokalkostnader som direkt följer av en beslutad investering i verksamhetslokaler. Med 
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lokalkostnader avses interna hyreskostnader, interna städkostnader och ersättning för motsvarande 

kostnader till privata utförare. Hyresfonden är upprättad för att täcka behoven i enlighet med den 

uppdaterade investeringsplanen för 2022-2031. 

 
 

RISK OCH KONTROLL 

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt 

finansnetto minskar kostnadsutrymmet för kommunens verksamheter och vice versa. Finansnettot för 

2022 förväntas uppgå till 7,9 mnkr. De budgeterade finansiella intäkterna avser utdelning från de 

kommunala bolagen Höganäshem och Höganäs Energi. Under 2023 och 2024 förväntas finansnettot 

bli 7,7 respektive 6,2 mnkr. 

Låneskulden uppgår den 10 juni 2021 till 214 mnkr och avser den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Räntan är för närvarande låg och förväntas så bli under planeringsperioden. Men ökad upplåning 

exponeras kommunen för risken för räntehöjningar. För de lån som kommunen enligt 

kassaflödesanalysen behöver ta för att finansiera investeringarna är ingen amortering inräknad. 

 
Soliditet 
 Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Soliditet ( %) 63 60 62 62 62 

 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god 

ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Höganäs kommun har en 

stark soliditet även om den förväntas minska något under perioden 2022-2024 som ett resultat av 

nyupplåning till investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten. 

 

Kassalikviditet 

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kassalikviditet( %) 36 68 77 64 65 

 
Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen .  Vårt 
finansiella mål att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade förutsätter 
en stark likviditet. Under 2021 har kassalikviditeten varit ansträngd och ett lånebehov kan föreligga mot 
slutet av 2021 för att upprätthålla en rimlig kassalikviditet. Om kommunen inte lånar under 2021 så kan 
det istället bli aktuellt våren 2022. 

 

BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Balanskravet är ett ytterligare lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt 
kommunallagen. Balanskravet innebär i korthet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter 
överstiger kostnader. 
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Budgeterat balanskrav 
MNKR Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Årets resultat inklusive finansnetto 27,5 29,2 36,8 

Reducering av samtliga realisationsvinster - - - 

Vissa realisationsvinster enligt 

undantagsmöjligheter 

- - - 

Vissa realisationsförluster enligt 

undantagsmöjligheter 

- - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper 

- - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar - - - 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) - - - 

Balanskravsresultat 27,5 29,2 36,8 

 
Höganäs kommun beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2022-2024. 
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv och under vissa beslutade 

förutsättningar föra medel mellan olika år. Höganäs kommun gör bedömningen att inget behov av 
resultatutjämningsreserv finns för kommunens del då kommunen har redovisat och avser att redovisa 

positiva resultat varje år. 
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FINANSIELLA NYCKELTAL 
 

Resultat och kapacitet ( %) Bokslut 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Skatteintäktsutveckling 4,0 2,4 2,4 2,9 3,4 

Nettokostnadsutveckling 3,2 4,2 3,1 3,9 3,2 

Årets resultat inkl. finansnetto, del 

av outnyttjade reserver och exkl 

exploatering/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

2,2 1,4 2,3 2,4 2,7 

Investeringar/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

15,1 11,5 8,5 13,5 15,2 

Finansnetto (mnkr) 18,8 17,1 7,9 7,7 6,2 

Kommunal skattesats 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73 

Risk och kontroll ( %) 

Kassalikviditet 36 68 77 64 65 

Soliditet 63 60 62 62 62 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser inklusive 

särskild löneskatt 

51 52 56 56 56 

 
 

RESULTATBUDGET      

 
MNKR 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Verksamhetens intäkter 421 354 355 361 368 

Verksamhetens kostnader -1 823 -1 813 -1 852 -1 898 -1 948 

Avskrivningar -73 -87 -92 -97 -102 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 476 -1 546 -1 590 -1 634 -1 682 

Skatteintäkter 1 227 1 265 1 339 1 388 1 436 

Kommunalekonomisk utjämning 

och fastighetsavgift 
 

286 
 

274 
 

270 
 

268 
 

277 

VERKSAMHETENS RESULTAT 37 -7 20 22 31 

Finansiella intäkter 20 18 9 9 9 

Finansiella kostnader -2 -1 -1 -1 -3 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 56 10 28 29 37 
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BALANSBUDGET      

 
MNKR 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 1573 1494 1663 1764 1838 

Finansiella anläggningstillgångar 50 57 50 50 50 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1622 1551 1712 1813 1888 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd 18 2 18 18 18 

Kortfristiga fordringar 88 122 134 118 118 

Pensionsmedel 0 0 0 0 0 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 

Kassa och bank 21 104 89 65 65 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 126 228 241 201 201 

SUMMA TILLGÅNGAR 1748 1779 1954 2014 2089 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

EGET KAPITAL 1103 1071 1219 1251 1285 

AVSÄTTNINGAR      

Avsättningar för pension och 

liknande förpliktelser 

 
41 

 
41 

 
41 

 
41 

 
41 

Andra avsättningar 27 29 12 12 12 

SKULDER      

Långfristiga skulder 276 308 391 425 471 

Kortfristiga skulder 302 330 290 285 280 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1748 1779 1953 2014 2089 
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KASSAFLÖDESBUDGET      

 
MNKR 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat 56 29 47 32 35 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 113 87 77 97 102 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 
 

169 
 

116 
 

124 
 

129 
 

137 

Förändring av periodiserade 

anslutningsavgifter 

Förändring av kortfristiga fordringar 

 
7 

36 

 

0 

 

0 

 

16 

 

0 

Förändring av förråd och varulager -16 0 0 0 0 

Förändring av kortfristiga skulder 10 -11 -14 -6 -5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207 105 111 139 132 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i fastigheter och inventarier -293 -66 -86 -198 -176 

Investering i aktier och andelar 14 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -279 -66 -86 -198 -176 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 69 0 0 35 45 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 0 0 35 45 

Årets kassaflöde -4 39 24 -24 1 

Egna likvida medel vid årets början 25 65 65 89 65 

Egna likvida medel vid årets slut 21 104 89 65 65 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
VERKSAMHETSPLAN 

 

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 

 

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella 
beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och 
detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och 
skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige 
genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. 

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

I september 2022 är det val till kommunfullmäktige. Vid sitt första sammanträde väljer fullmäktige 
presidium för den kommande mandatperioden som är 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026. 

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 2 347 2 389 2 433 

Politisk verksamhet 2 347 2 389 2 433 

 
 

MEDBORGARE 

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun sammanträder ungefär 10 gånger per år och 
sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena går att lyssna på i närradion men det går 
också att följa dem via webb-sändningar på flera av kommunens sociala medier. 

 

UTVECKLING 

Under 2022 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det nyvalda fullmäktiges 
mandatperiod börjar den 15 oktober 2022. 
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VALNÄMNDEN 
Ordförande: Gertrud Green (C) 

 

VERKSAMHET 

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

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 542 68 575 

politisk verksamhet 542 68 575 

 

MEDBORGARE 

Söndagen den 11 september 2022 hålls val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Även om det 
är flera faktorer som påverkar valdeltagande och några av dessa ligger utom valnämndens ansvar samt 
möjlighet att påverka strävar valnämnden till att bidra till ett ökat valdeltagande i Höganäs kommun. 

 

MEDARBETARE 

Flertalet av de medarbetare som i tidigare val engagerats i arbetet med förtidsröstningen har nått 
en hög ålder och således kommer medarbetare som tidigare inte arbetat med förtidsröstning i Höganäs 
kommun att behöva rekryteras. 

 

UTVECKLING 

 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 Deltagande i valet till 

riksdagen ska öka 

jämfört med tidigare val 

  
Minst 88,9 % 

  

 

Röstberättigade 

i Höganäs 

kommun ska 

rösta! 

Deltagande i valet till 

kommunfullmäktige ska 

öka jämfört med 

tidigare val 

  
Minst 86,1 % 

  

 Deltagande i valet till 

regionfullmäktige ska 

öka jämfört med 

tidigare val. 

  
Minst 85,1 % 

  

 Deltagande i valet till 

europaparlamentet ska 

öka jämfört med 

tidigare val 

    

Minst 60,5% 

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022, val till europaparlamentet 2024. 

Efter valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 är valet till europaparlamentet i juni 
2024 nästa planerade val. 
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REVISIONEN 
Ordförande: Hazze Brokopp (S) 

 

VERKSAMHET 

Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed ska revisionen granska 
kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. Revisionen ska också granska 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 styrelser 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 
internkontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig. 

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 999 1 016 1 032 

politisk verksamhet 999 1 016 1 032 

 
 

MEDBORGARE 

Revisionen kommer att genomföras i enlighet med beslutad revisionsplan och ska genom en 
effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbete medverka till en effektiv 
kommunal verksamhet. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Förvaltningschef: Herman Crespin 

 

VERKSAMHET 

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

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 3 753 3 832 3 918 

Politisk verksamhet 3 753 3 832 3 918 
 

MEDBORGARE 

 

Stärkt social hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Ställföreträdarna 

anses utföra sitt 

uppdrag 

mycket bra eller 

utmärkt 

Andel som anser att 

ställföreträdaren utför 

sitt uppdrag mycket 

bra eller utmärkt 

enligt undersökning 

 
Nytt mål för 

2022 

 
 

minst 80 % 

 
 

minst 85 % 

 
 

minst 87 % 

 
Överförmyndarnämnden arbetar med frågor som rör svagare grupper i samhället. I kontakterna 
med medborgarna är det viktigt att verksamheten är rättssäker, snabb och enkel. Nämnden kommer 
fortsätta att arbeta med att effektivisera rutiner genom en ökad användning av digitala verktyg. Detta 
för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Utbildning av 

ställföreträdare 

Faktiska deltagare vid 

introduktionsutbildning. 
minst 95 % minst 95 % minst 95 % minst 95 % 

 
Överförmyndarens verksamhet är lagstyrd och det är av vikt att alla som jobbar inom verksamheten 
eller har uppdrag som ställföreträdare är uppdaterade i gällande regelverk. En viktig satsning är därför 
utbildning till både ställföreträdare och personal. Överförmyndarnämnden fortsätter därför att bevaka 
rättsområdet för att medarbetarna har korrekt kompetens för att fatta korrekta och rättssäkra beslut. 
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UTVECKLING 

 

Förenkla för företag 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Ökad kunskap om 

överförmyndarens 

verksamhet hos 

mäklare och 

banker i 

kommunen. 

Utskick en gång 

om året, andel 

av banker och 

mäklare som 

nåtts. 

 

 
minst 97 % 

 

 
minst 97 % 

 

 
minst 97 % 

 

 
minst 97 % 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

 

VERKSAMHET 

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

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 12 369 12 598 12 824 

Politisk verksamhet 12 369 12 598 12 824 

 
 

MEDBORGARE 

2022 är det val till kommunfullmäktige. Det nyvalda fullmäktige kommer att vid sitt första 
sammanträde välja ledamöter, ersättare samt ordförande till kommunstyrelsen. Den nyvalda 
kommunstyrelsen kommer sedan att välja sina utskott. 

 

UTVECKLING 

Höganäs kommun fortsätter att jobba med vision 2025. Målet är att kommunen ska ha 30 000 
medborgare år 2025 och är nu på god väg. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och att det 
skapas plats för både nya och gamla medborgare. En befolkning som ökar i antal är en förutsättning för 
att få ökade skatteintäkter och på lång sikt för kunna behålla en god kommunal service. 

Höganäs är väl värt att investera i - alla ska känna att det lönar sig att satsa på Höganäs. Från kol till diamant 
är det inre perspektivet, själva resan mot målet. Som organisation strävar kommunen mot att bli bättre, 
att göra lite extra och att ha det goda värdskapet i fokus. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin 

 

VERKSAMHET 

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

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 83 843 85 596 87 398 

Säkerhet 853 872 892 

Exploatering 2 425 2 471 2 519 

Kommunal 

vuxenutbildning 
7 496 7 625 7 756 

Arbetsmarknadsåtgärder 5 665 5 913 6 168 

Gemensamma 

funktioner 
67 404 68 715 70 063 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar -7 187 10 653 -22 146 

Årsanslag – maskiner och inventarier 1 800 1 800 1 800 

Exploateringsprojekt exklusive drift -9 187 8 653 -23 946 

Årsanslag exploatering 200 200 0 
 

MEDBORGARE 

 

Stärk skolans bredd och spets 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Samverkan 

mellan 

näringslivet och 

skolan är starkt 

KLK initierar minst två 

aktiviteter per år som 

stärker och utvecklar 

samarbetet mellan 

näringsliv och skola. 

 
Nytt mål 

för 2022 

 
 

2 aktiviteter 

 
 

2 aktiviteter 

 
 

2 aktiviteter 

 
Under året kommer arbetet med att höja kompetens och intresset för medborgardialog i hela 
kommunkoncernen samt att utveckla formerna för detta att fortsätta. Målet är att ett flertal 
medborgardialoger i relevanta frågor ska genomföras. 

Extra fokus kommer att läggas på kompetensförsörjningsfrågor och entreprenörskap, som ryms i 
strategin "stärk skolans bredd och spets". Under året kommer vårt arbete med samverkan mellan skola 
och näringsliv att vidareutvecklas och fördjupas. Här ryms såväl arbetsmarknadsfrågor som 
vuxenutbildning. God tillgång av relevant kompetens är ett sätt att förenkla för företag. 
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I den nya stadsdelen Tornlyckan, kommunens största exploateringsprojekt, kommer byggnationen av 
de första flerbostadshusen att påbörjas. De första bostäderna förväntas vara inflyttningsklara under 
2024. Etapp 1 är slutsåld och under 2021 och 2022 kommer byggrätterna etapp 2 att börja säljas. 

Vi ska fortsätta att bygga platsvarumärket. Att arbeta mer med rörligt innehåll, utveckla digitala 
dialoger och skapa mer interaktion i våra sociala medier samt Virtual reality (VR) kommer att stå i 
fokus. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är att öka tillgängligheten till informationen på 
kommunens hemsida genom att optimera sökfunktionen 

 

MEDARBETARE 

Det påbörjade arbetet med marknadsföring av Höganäs kommun som arbetsgivare fortsätter. Vi 
kommer också att arbeta med medarbetarskapet kopplat till våra ledord kommunikation och 
koncerntanke. 

Vi kommer att identifiera och utbilda i de 17 globala målen i Agenda 2030 under 2021 i hela 
koncernen, men implementeringen kommer att ske 2022. 

Med införandet av M365, den nya IT-plattformen Microsoft 365, som också benämns ”resan till 
molnet”, kommer kommunen att få en ny modern samarbetsplattform som kommer att skapa nya 
möjligheter för samverkan och dialog. För att kunna ta till sig ny teknik och framförallt det nya sättet 
att arbete i ”TEAMS så kommer personalen kontinuerligt utbildas i de tjänster och verktyg som 
kommer att finnas i den nya IT-plattformen. 

 

UTVECKLING 

 

Förenkla för företag 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Kommunen har en god 

markreserv för 

verksamhetsetablering 

Minimum markreserv i 

hektar 

Nytt mål 

för 2022 

minst 4,5 

hektar 

minst 4,5 

hektar 

minst 4,5 

hektar 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
SCB:s 

medborgarundersökn 

ing, Nöjd inflytande 

index 

 
Nytt mål för 

2022 

 
 

49 

 
Genomförs 

inte 2023 

 
 

51 

Medborgarna är nöjda 

med kommunens 

medborgardialog 

  

Minst två nya 

aktiviteter ska 

genomföras årligen 

    

 Nytt mål för 

2022 
2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 

KLK upplevs inom 

koncernen som en 

service/professionell 

organisation 

 

Intern undersökning 

 
Nytt mål för 

2022 

 

minst 75 % 

 

minst 80 % 

 

minst 85v% 

SCBs medborgarundersökning Nöjd Inflytande index 2020 var 47. 
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Under året kommer en utredning färdigställas avseende hur ett elektroniskt arkiv för digitala 
handlingar kan organiseras. 

Förvaltningen kommer att utveckla kommunens service genom att ta fram enkla filmer med 
instruktioner inom de områden där vi har vanligast förekommande frågor. Webben kommer fortsätta 
att utvecklas med hjälpa av artificiell intelligens (AI) som kan hjälpa besökaren på webben att få 
rekommenderat innehåll. 

Under året fortsätter arbetet med etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamn. Arbetet med att ta fram 
verksamhetsmark för företagsetableringar kommer också att fortsätta. 

Vi fortsätter att arbeta målmedvetet med att utvecklas som kommun när det gäller målet ”förenkla 
helt enkelt”. Målgruppen för arbetet är såväl tjänstemän som politiker med företagskontakter. 

Inom ramen för att ”växla upp upplevelsenäringen” kommer vi att arbeta vidare med de områden där 
kommunen i sin roll kan skapa förutsättningar och ”förenkla för företag” inom besöksnäring att 
ytterligare utvecklas och växa. Det kan till exempel handla om myndighetsutövning, samverkans- och 
utvecklingsprojekt eller att skapa förutsättningar genom evenemang eller upplevelser. 

 

 
FRAMTIDEN 

Framöver kommer vi att fortsätta att ta del av ny teknik i verksamheterna, då vi idag har en 
innovationsfond med syfte att just stimulera till nya arbetsmetoder och ny teknik i verksamheterna. 
2025 är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och artificiell intelligens (AI) en allt mer 
naturlig del i medarbetarens och medborgarens vardagliga dialog med kommunen. I den pågående 
generationsväxlingen förväntar sig den digitala medarbetaren och medborgaren att dialog sker via andra 
kanaler än tidigare. 

Fortsatt utveckling av upplevelser i Höganäs Kullabygden sker tillsammans med besöksnäringen. Våra 
besökare kommer att ställa krav på hållbara destinationer - både när det gäller miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. Dessa parametrar viktiga att ha med i det kontinuerliga utvecklingsarbetet när det 
gäller den framtida destinationsutvecklingen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte 

 

VERKSAMHET 

Räddningstjänsten utför det som krävs enligt lagarna om skydd och om brandfarliga och 
explosiva varor. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom 
kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbetet med andra kommuners 
räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge 
yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra 
myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. 
Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket 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, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna samt bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 24 129 24 619 25 115 

Räddningsverksamhet 24 129 24 619 25 115 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 11 250 2 250 750 

Årsanslag – maskiner och inventarier 250 250 250 

Tidsbestämda projekt – maskiner 

och inventarier 
11 250 2 000 500 

 

MEDBORGARE 

 

Stärkt social hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Kommunens invånare 

ska känna trygghet och 

säkerhet i sitt 

bostadsområde. 

Kartlägga orter och 

bostadsområden ur 

risksynpunkt för en snabb och 

säker insats vid en olycka. 

 
25 st/år 

 
25 st/år 

 
25 st/år 

 
25 st/år 

 
Räddningstjänstens mål är att öka trygghet och säkerhet genom att förebygga alla typer av 
olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta arbete bedriver vi på alla plan och byggprocesser där 
vi är en remissinstans för att uppnå lagens krav på säkerhet. Alla företag och verksamheter ska få ett 
tillsynsbesök per mandatperiod där verksamhetens arbete med det brandförebyggande och annat 
olycksförebyggande arbete kontrolleras. Bostadsområden och verksamheter kommer att planläggas ur 
ett insatsperspektiv för en snabb och säker insats vid eventuella olyckor. Räddningstjänstens förmåga 
ska utgå ifrån kommunens risker så att ett professionellt olycksarbete kan utföras vid olika typer av 
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olyckor och detta kommer att ske genom utbildning och övning. Planeringsarbete för olika kriser i 
samhället kommer att fortgå tillsammans med det civila försvarets uppbyggnad enligt regeringens krav. 
Informationsinsatser om brandsäkerhet och andra olyckor kommer att ske i olika medier. Även höja 
medvetenheten om samhällskriser och civilförsvarsberedskap för allmänheten på olika sätt ute i 
kommunen. Ett nytt kommunalt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor ska färdigställas 
till 2022. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Tillräcklig 

kompetensnivå inom 

alla funktioner utifrån 

kommunens risker. 

 
Avstämning årligen mot 

handlingsprogrammet och 

dess mål. Andel godkända 

medarbetare för momenten. 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

Motiverade 

medarbetare som 

förstår helheten och 

som känner till 

organisationens vision 

och mål. 

 
Medarbetarenkät, HME 

Styrningsindex 

 
84 

 
85 

 
86 

 
86 

Medarbetarenkät, HME 

Motivationsindex 

 
89 

 
89 

 
89 

 
89 

HME resultat var 89 på motivation och 83 på styrning 2020. 

Medarbetarnas kompetensutveckling är en ständigt pågående process. Samhällsutvecklingen, 
kommunens geografiska läge, kommunens riskprofil och samverkan med andra kommuner ligger som 
grund för denna utbildnings- och övningsplan. Genom att omvärldsbevaka och tänka nytt med ny 
modern teknik och insatstaktik samt att låta medarbetarna vara med i processen och få ta ansvar i 
denna, så kommer de att utvecklas i sin profession. De ansvarsområden som är uppsatta ska alla känna 
delaktighet i och känna ansvar för. Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är likaså viktiga 
parametrar för räddningstjänsten som vill vara en arbetsgivare i framkant. Ledarskapsprogrammet för 
kommunen ska implementeras i organisationen, medarbetarskapet kommer som en följd till denna. 

Den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska hela tiden följa med utvecklingen i räddningstjänstens arbete. 
 

UTVECKLING 

 

Förenkla för företag 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

En med näringslivet 

ömsesidig förståelse för 

ansvar, brandskydd och 

räddningsarbete. 

Skapa dialog med 

stora och mellanstora 

företag i kommunen. 

 
minst 3 

dialoger/år 

 
minst 3 

dialoger/år 

 
minst 3 

dialoger/år 

 
minst 3 

dialoger/år 

 
Fortsätta med arbetet kring " friska brandmän" konceptet för att brandmännen inte ska utsättas för 
mer skadliga ämnen än nödvändigt. Övningshallen kommer att utvecklas efter hand som tid och 
resurser medger för att medarbetarna ska kunna bibehålla och utveckla sin kompetens i insatsmetodik 
och höjdräddning med rep. Utveckling av myndighetsutövningen för kommunerna i Skåne nordväst 
kommer att ske under året så att en likriktning och samsyn i bedömningar sker på verksamheter och 
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företag som är lokaliserade i olika kommuner. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar har varit 
”på paus” till viss del under pandemin och kommer nu att komma igång igen. Säkerhetsskyddet ska 
utvecklas i kommunens verksamheter med behörigheter och fysiskt skydd. 

 

FRAMTIDEN 

Kommunen växer och vi blir fler invånare. Byggnader blir högre och det förtätas, företagen ökar, 
utvecklas och nya produktioner tillkommer. Trafikintensiteten ökar, besöksmålen är välbesökta, bad 
och båtliv är väletablerat och med detta följer parkeringsproblem, trafikköer och chanskörningar inte 
minst under sommaren. Infrastrukturen behöver följa med i utvecklingen av kommunen. Vid olyckor 
kan detta vara ett problem för räddningstjänsten med framkomlighet främst i de små samhällena. Det 
innebär för räddningstjänstens att hänga med i utvecklingen och ha tillräcklig förmåga i alla nya 
olycksscenarier som tillkommer. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Jacob von Post 

 

VERKSAMHET 

Förvaltningen arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö med ett 
långsiktigt hållbart samhälle som mål. Inom förvaltningen har 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. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 86 194 87 611 89 052 

Fysisk planering 15 539 15 904 16 322 

Gator och vägar 32 643 33 050 33 545 

Parker 25 209 25 575 25 818 

Miljöverksamhet 5 357 5 492 5 631 

Exploatering 1 754 1 793 1 832 

Kommunikation 3 533 3 582 3 632 

Gemensamma 

funktioner 
2 159 2 215 2 272 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 29 250 20 279 23 250 

Årsanslag – gator och parker 7 050 7 050 7 050 

Tidsbestämda projekt -gator 

och parker 
22 200 13 229 16 200 

Medfinansiering 0 4 500 4 600 

 

MEDBORGARE 

 

Växla upp upplevelsenäringen 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Höganäs stad har en 

attraktiv och livlig 

stadskärna. 

Alla aktiviteter, som är 

kopplade till nämndmålet, 

ska ha blivit genomförda. 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

Ett tydligt fokus på centrumutveckling i Höganäs stad fortsätter. Exempel på aktiviteter är att genomföra popup- 
aktiviteter i stadskärnan, i detaljplaner möjliggöra förtätning, ta fram vägvisningsplan för gång, cykel och bil, färdigställa 
parkeringsstrategi, utveckla publika karttjänster, ta fram nytt stadsmiljöprogram, jobba lösningsfokuserat i 
myndighetstillsynen med hög nivå av information och service. 
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Det vi gör syns, det gör skillnad! Detaljplanen för nytt kulturhus och bibliotek i centrala Höganäs är 
påbörjad och väntas bli antagen under 2022. Ett stort utvecklingsprojekt är också detaljplanen för ett 
hamnhotell i Höganäs som påbörjades under våren 2021. Viken centrum utvecklas med detaljplaner, 
som möjliggör byggrätter för vårdcentral, handel och boende. Vi ska ha en fortsatt god planberedskap 
för företag. 

Under 2022 är ombyggnaden av Storgatan framme i sin sista fas. Arbetet med "Höganäs Smart City" 
fortsätter och fler sensorer placeras ut i syfte att få en mer digital stad. Förvaltningen utreder hur 
Kvickbadet kan utvecklas ännu mer för att växla upp besöksnäringen och stärka stadskärnan. En 
fördjupad översiktsplan för Jonstorp tas fram, och beräknas antas under året. Nya naturreservat 
kommer i Lerbergsskogen och i Fjälastorp. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 

Vi vill jobba här! 

Förvaltningens 

medarbetare är 

ambassadörer 

för sin 

arbetsplats. 

Veckovisa enkätfrågor i 

Winningtemp, om bland annat, 

delaktighet, motivation, autonomi, 

ledarskap m.m. 

Skala 1-10. 

 

 
minst 7,6 

 

 
minst 7,7 

 

 
minst 7,8 

 

 
minst 7,9 

HME – Totalt hållbart 

medarbetarengagemang i 

medarbetarundersökningen 

    

 73 83 84 85 

HME resultat var totalt 85, 2020. 

Arbetsmiljöarbetet är hela tiden i utveckling genom bland annat APT, temperaturmätningar, 
informationsträffar varje månad, samt planering för gemensamma aktiviteter. Vi vill säkerställa en stark 
teamanda i ett öppet klimat med lösningsfokuserad kommunikation. 

Verksamheten genomgår en digital transformation, vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar 
arbetssättet. Medarbetarnas spetskompetens och intressen för olika områden ska ytterligare fördjupas. 
Efter en längre tid då möjlighet till utbildningar varit begränsat, blir det under planperioden prioriterat 
att ge medarbetarna vidareutveckling. 

Vi konstaterar ett allt högre tryck på antalet uppdrag inom alla verksamhetsområden. Det är därför 
nödvändigt att förenkla processer och rutiner. 

 

UTVECKLING 

 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Utveckla digitaliseringen för ökad 

tillgänglighet, mer effektiva processer 

och en tryggare handläggning, både 

för medborgare och medarbetare. 

Antal nya 

digitala 

tjänster. 

 
5 stycken 

 
5 stycken 

 
5 stycken 

 
5 stycken 
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Den positiva utvecklingen i kommunen med en aktivitetsfylld stadskärna, nya bostadsområden, 
gator, gång- och cykelvägar, parker, tillgängliga och säkra badplatser kräver ansvarsfull drift för att 
uppnå ekonomisk hållbarhet. Vidare krävs ett utökat fokus på byarna utanför centralorten. 

Under kommande år fokuserar vi på ett nytt verktyg för smart stadsplanering. Syftet är bättre 
planering av staden och hantering av utmaningar som bostadsförsörjning, hållbarhetsmål och 
ekonomiska förändringar. Samarbeten, scenarioplanering och utvärdering underlättas. Genom 
detaljerade indikatorer och analyser blir det också möjligt att skapa scenarion i realtid som hjälp att 
visualisera de områden som påverkas av förslag på stadsutveckling. Då skapar vi bättre förutsättningar 
för dialog, förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. 

 

FRAMTIDEN 

Kommunen växer i snabb takt, det förutsätter en god planberedskap och strategisk 
konsekvensanalys. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument, och behöver hållas aktuellt. Därför tar 
vi fram fördjupade översiktsplaner för kommunens fem serviceorter, och först ut är Jonstorp. 

För att öka service ur ett medborgarperspektiv och utveckla samhällsbyggnadsprocessen, vill 
förvaltningen inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Ännu har vi inte fått gehör för vår ambition, 
men vi ger inte upp utan fortsätter envist att ansöka hos regeringskansliet om möjligheten. 
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TEKNIK- OCH 

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
skattefinansierad verksamhet 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 
 

VERKSAMHET 

Förvaltningen 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. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 19 958 20 411 20 847 

Fysisk planering 1 614 1 607 1 599 

Fritidsverksamhet 10 700 10 870 11 000 

Lokalverksamhet 2 320 2 363 2 380 

Gemensamma 

funktioner 
3 074 3 296 3 568 

Kost 2 250 2 275 2 300 

Fr2021 ingår tidigare verksamhetsområdena "Näringsliv och bostäder" samt "Fjärrvärme" i verksamhetsområdet 
"Lokalverksamhet". 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 38 400 143 034 173 650 

Årsanslag - maskiner och inventarier 150 150 150 

Årsanslag - lokalverksamhet 10 000 10 000 10 000 

Tidsbestämda projekt - maskiner 

och inventarier 

 
250 

 
0 

 
4 500 

Tidsbestämda projekt - fysisk 

planering 

 
0 

 
0 

 
4 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler kultur- 

och fritidsverksamhet 

 
0 

 
39 384 

 
70 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler stöd- 

och vårdverksamhet 

 
0 

 
58 500 

 
80 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler 

utbildningsverksamhet 

 
23 000 

 
35 000 

 
5 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler 

utbildningsverksamhet 

 
5000 

 
0 

 
0 

 

MEDBORGARE 

Planering och utredning att utveckla ett bibliotek till ett modernt kulturhus pågår och 
byggnationen beräknas påbörjas inom perioden. Brunnby IP ska rustas upp och ett nytt vårdboende i 
Nyhamnsläge finns också upptaget under perioden. 

Ett kraftigt utökat behov av grundskoleplatser medför behov av att bygga ut kapaciteten i sydöstra 
Höganäs. Bruksskolans tillbyggnad beräknas bli klar 2023 och en ny grundskola med idrottshall 
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planeras stå klar 2027. En ny förskola i Höganäs ingår också i planerna 2030. I Jonstorp ska förskolan 
Revet utökas med en avdelning. 

Inom kostavdelningen fortsätter utvecklingen av den vegetariska menyn och att tillaga mer från 
grunden. En ny livsmedelsupphandling ger goda förutsättningar för att andelen klimatsmarta måltider 
kommer att öka. Arbetet med att fräscha upp och förnya i skolornas matsalar fortsätter. 

En satsning på digital information i matsalarna kommer att genomföras. Informationen ska bland 
annat visa var maten kommer ifrån, innehåll, om den är ekologisk och minskning av matsvinn. 

I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar förvaltningen vidare med att skapa trivsamma 
och välskötta utemiljöer och gaturum. Närheten till naturen lockar besökare vilket medför ökat behov 
av skötsel och städning av allmänna platser, badplatser och offentliga toaletter. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 

Motiverade medarbetare som 

förstår helheten och känner till 

organisationens vision och mål 

Medarbetarenkäten, 

delindex motivation 
79 79 80 81 

Medarbetarenkät 

delindex styrning 
78 79 80 81 

HME resultat var 80 på motivation och 82 på styrning, 2020. 

Kommunens ledarskapsprogram är slutfört och nästa steg är fokus på att utveckla 
medarbetarskapet. Förvaltningen fortsätter arbeta med att skapa ökad delaktighet, större ansvarstagande 
och att medarbetarna ska känna stolthet i sina arbetsinsatser. Utveckling av arbetsprocesser och 
kunskap kring våra värderingar är en del av detta. Arbetsmiljöfrågor ingår som en viktig del av 
verksamheten. Utvärdering av satsningen på städrobot ska genomföras. 

En vidareutbildning av personalen ska genomföras för att förverkliga de miljömål som finns i 
miljöprogrammet. 

Medarbetare från kostavdelningen ska genomgå utbildningar för arbetsledande kockar samt 
utbildningar i vegetarisk matlagning. 

 

UTVECKLING 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Den genomsnittliga 

energiförbrukningen 

ska minska i 

kommunens fastigheter 

 

Statistik från 

energistatistikprogram VITEC 

kWh/kvm och år 

 

140 

kWh/kvm 

och år 

 

135 

kWh/kvm 

och år 

 

135 

kWh/kvm 

och år 

 

130 

kWh/kvm 

och år 

Minskat matsvinn i 

kommunens skolor och 

förskolor 

Procentuell andel kastad 

mat 

 
högst 12 % 

 
högst 10 % 

 
högst 8 % 

 
Högst 8 % 

Minskad elförbrukning i 

kommunens fastigheter 

och anläggningar 

Inlämnad statistik i 

energieffektiviseringsrapport 

en till energimyndigheten. 

Basår 2011. 

 
Minst 20 % 

 
Minst 22 % 

 
Minst 23 % 

 
Minst 25 % 
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Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Utveckla former och 

forum för dialog med 

medborgare 

Antal nya former 

och forum för 

medborgardialogen 

 
2 stycken/år 

 
2 stycken/år 

 
2 stycken/år 

 
2 stycken/år 

En e-tjänst kommer att utarbetas för att förenkla för föräldrarna att beställa specialkost till sina barn. 

Ett nytt fastighetssystem kommer innebära att våra hyresavtal kommer digitaliseras, vilket kommer att 
förenkla hanteringen av hyresavtal och fakturering för både förvaltningen och hyresgästerna. 

Arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta för att få en giftfri arbetsmiljö 
med byggvarubedömda material i våra fastigheter kommer att fortsätta. En utveckling som går mot mer 
återvinning och återbruk kommer att påbörjas. Det planeras även utbyte till fler elfordon. 

Genom uppföljning av dagens beställningsrutiner av mat ska matsvinnet minskas ytterligare, ett sätt är 
att alla elever beställer sin måltid via en app i mobilen. Det väntas innebära minskat matsvinn och 
därmed också mindre miljöpåverkan. 

Senast 2023 ska personalen på skolorna kunna betala sin lunch med swish. 

Förvaltningen fortsätter att utveckla tekniska lösningar och digitalisera verksamhetsuppgifterna. Detta 
i syfte att öka produktions- och kostnadseffektivitet men också för att skapa bättre arbetsmiljö. En ny 
utrustning för att lokalisera läckor och reinvesteringsbehov i ledningsnätet kommer att köpas in. 

Utveckling genom att systematisera arbetsprocesser, förnya tekniska fordon och effektivisera och 
utveckla arbetsmetoder, inom alla avdelningar fortsätter. 

Behov av reservkraft till kommunens verksamheter vid elavbrott ska identifieras tillsammans med 
räddningstjänsten. En plan för att bygga ut detta ska tas fram. Även det framtida behovet av 
kommunens tankanläggning för drivmedel ska utredas. 

 

FRAMTIDEN 

De stora utbyggnadsplaner som finns i kommunen med bland annat Tornlyckan och södra Viken 
kommer att innebära en kraftig expansion av nyinflyttade i kommunen under en förhållandevis kort tid. 
Det innebär att det blir ett ökat tryck på att bygga fler förskolor och fler grundskoleplatser inom 
kommunen. Behovet av ett nytt vårdboende i centrala Höganäs finns också i framtiden. 

Det är viktigt att bygga hållbart och hitta nya lösningar för att använda varje skattekrona effektivt. Det 
blir också allt viktigare att utveckla arbetsmetoder inom drift och förvaltning när allt större ytor ska 
skötas. 

Förvaltningen kommer att se över om det finns mer arbete som kan automatiseras och utföras av 
robotar. En utmaning är att kunna rekrytera personal med den kompetens som behövs. 

Behovet av en flexibel organisation som arbetar över gränserna blir allt viktigare för att kommunen 
ska kunna möta medborgarnas behov av god service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 
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TEKNIK- OCH 

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
avgiftsfinansierad verksamhet 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 
 

VERKSAMHET 

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av 
spill- och dagvatten. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 0 0 0 

Vatten och avlopp 0 0 0 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 51 500 51 372 55 300 

Årsanslag - vatten och avlopp 23 000 24 000 25 000 

Tidsbestämda projekt - vatten och 

avlopp 
28 500 27 372 30 300 

Periodiserade anslutningsavgifter -6 000 -6 000 -6 000 

 

MEDBORGARE 

VA-avdelningen arbetar med stora infrastrukturprojekt som påbörjades under 2021, bland annat 

en ny överföringsledning för spillvatten från södra Viken in till Höganäs som kommer att pågå under 
hela våren 2022. Förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de boende i Jonstorp påbörjades under 
2021 och kommer att fortgå till och med 2024. Förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de som 
bor i Nyhamnsläge, Mölle och Arild kommer att påbörjas under 2022. De sista delarna av renoveringen 
av vattentornet i Lerberget kommer att slutföras under 2022. 

 

MEDARBETARE 

Medarbetarna har en stor delaktighet i VA-verksamhetens utveckling och planering vilket medför 

att trivseln på arbetsplatsen är hög, vilket syns på de goda resultaten i medarbetarenkäten. För första 
gången ska VA-avdelningen medverka i Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett praktikprogram där 
Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Genom fyra 
månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. 
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UTVECKLING 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

Mål 

2022 

 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Minska mängden 

tillskottsvatten 

Beräknad mängd 

tillskottsvatten, ska minska 

med 2 % årligen till 

slutmålet 20 % uppnåtts. 

Basår 2020: 42 % 

  
 

38 % 

 
 

36 % 

 
 

34 % 

 

Minska mängden 

odebiterat vatten 

Beräknad mängd 

odebiterat vatten, ska 

minska med 2 % årligen till 

slutmålet 20 % uppnåtts. 

Basår 2020: 37 % 

  
 

33 % 

 
 

31 % 

 
 

29 % 

Tillskottsvatten är vatten som späder ut spillvattnet i ledningsnätet. Tillskottsvattnet består av dagvatten, dräneringsvatten och inläckage. Vad 

gäller odebiterat vatten räknar vi ”andelen mängd köpt vatten minus debiterat vatten”. 

 

 
Stora arbeten planeras med att genomföra reinvesteringar i ledningsnätet. Under 2022 och 2023 
kommer ledningarna i Långarödsvägen och i Rekekroken att bytas ut. I VA-planen prioriteras 
energieffektivisering vilket medför att pumpstationer byggs om med pumpar som är mer 
energieffektiva än de befintliga. 

En viktig del i effektiviseringen är att begränsa inflödet av dagvatten i spillvattenledningar för att 
minska mängden vatten som pumpas till reningsverket. Det pågår ett ständigt arbete med att optimera 
processerna på avloppsreningsverket så att de blir mer energieffektiva men med bibehållna 
reningsresultat. 

VA-avdelningen arbetar tillsammans med markbyggnadsenheten med ny teknik för att snabbare hitta 
vattenläckor. En ny spolbil samt ny kamerautrustning för att filma ledningar har köpts in. 

 

FRAMTIDEN 

I takt med att kommunen växer kommer reningsverkets kapacitet att behöva utökas. Dagens 
kapacitet beräknas att räcka till år 2030-2035 om befolkningsökningen blir ungefär densamma som de 
senaste åren. Ökade krav från myndigheter på ökad rening skapar ett behov av nya förfinade 
reningsprocesser, till exempel rening av läkemedelsrester. Dessa myndighetskrav kommer att medföra 
ett behov av ombyggnad och utbyggnad av reningsverket i framtiden. 

En ny stor dagvattenledning som mynnar ut i Öresund kommer att behöva byggas när nya stadsdelen 
Tornlyckan är fullt utbyggt. 

Det åldrande ledningsnätet kommer att kräva allt större investeringar, vilket kommer att medföra 
större höjningar av VA-taxan i framtiden. 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg 

 

VERKSAMHET 

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

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. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 70 510 71 843 73 199 

Kultur 34 384 35 099 35 744 

Fritid 36 126 36 744 37 455 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 550 550 2 550 

Årsanslag - maskiner och inventarier 550 550 2 550 

Nya inventarier till nytt kulturhus/bibliotek innebär ett ökat investeringsbehov för 2024. 
 

MEDBORGARE 

 

Stärkt social hållbarhet 
 

Nämndsmål Mätetal Referens mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Erbjuda mötesplatser 

som skapar 

möjligheter och 

förutsättningar för 

delaktighet och 

livskvalitet. 

 
Sammanställning 

- utbud av 

mötesplatser 

 

 
1 ny/ år 

 

 
1 ny/ år 

 

 
1 ny/ år 

 

 
1 ny/ år 

 
Visionen och den kultur- och fritidspolitiska planen kommer att prioritera invånarnas behov av ett 
innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande. 

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för invånarna. 
Invånarna ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta 
har kulturen och naturen en stor betydelse. 

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med tillgänglighet; fler barn och ungdomar ska beredas plats och ta 
del av aktiviteter inom alla verksamheter. Årligen ska evenemang och aktiviteter genomföras för alla 
åldrar och intressen. Därför ska förvaltningen efterfråga allmänhetens önskemål och genom deras 
förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte, eller i liten omfattning, tar 
del av utbudet. Tillgänglighetsarbetet ska stärkas tillsammans med föreningar och övriga förvaltningar. 
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För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med 
föreningsliv, företag och frivilliga genom kommunens Volontärcenter och den nyetablerade 
Sportbanken. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Förvaltningens 

medarbetare är stolta 

ambassadörer över sin 

arbetsplats. 

Egen enkät, 1-8 

gradig skala där 

medelsnittet ska vara 

minst 6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation, engagemang och vara stolta 
ambassadörer för verksamheterna och kommunen. Alla medarbetare ska ha tydliga mål, ansvar och 
befogenheter för att kunna se sin egen roll i helheten. 

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med 
tillhörande mandat i verksamheterna. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste alla 
arbeta med ledorden, visionen och arbetsmiljön. Utrymme behöver skapas för att ta tillvara 
medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att öka effektiviteten och nyttan i verksamheterna. 
Motivationshöjande åtgärder kommer att göras som ett led i medarbetarenkätens handlingsplan. 

Även fortsättningsvis ska förvaltningen fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande för att kunna ge god service och 
företräda förvaltningen på ett positivt sätt. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög 
service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter 
ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. Under året ska alla medarbetare kompetensutvecklas inom 
området psykisk ohälsa. 

 

UTVECKLING 

 

Utveckla dialog och service 
 

Nämndsmål Mätetal 
Referens mål 

2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Skapa eller utveckla samarbeten 

med aktörer utanför kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet 

Antal nya och 

etablerade 

samarbeten 
och projekt 

 
2 st/ år 

 
1 st/ år 

 
1 st/ år 

 
1 st/ år 

Växla upp upplevelsenäringen 
 

Nämndsmål Mätetal 
Referens mål 

2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Erbjuda invånare ett 

innovativt och varierat 

kultur- och fritidsutbud. 

SCB:s 

medborgarnöjdhet 

plats 10 eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 

plats 10 

eller 

bättre 
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För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner 
för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och 
varierat kultur- och fritidsutbud, krävs också god omvärldsbevakning och omfattande dialoger med 
invånarna. 

Nytänkande inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, 
bidragsformer, interaktiv gestaltning eller dialog. 

Samarbeten med föreningslivet kommer att intensifieras för att stärka föreningarnas utveckling, och 
minska effekterna av coronapandemin. 

Under 2022 börjar Höganäs Bibliotek planera för att verksamheten ska flytta till nya lokaler. Det nya 
biblioteket ska bli ett modernt kulturhus som möter invånarnas behov av en levande mötesplats med 
flera funktioner och hög flexibilitet. 

Kulturskolans verksamheter ska breddas med fler kurser som efterfrågas. Fritidsgårdarnas verksamhet 
ska bli mer mobila mötesplatser med det innehåll som besökarna efterfrågar. 

Fritidssidan ska fortsätta utveckla konceptet Sportbanken och stärka samverkan mellan 
Volontärcenter och andra kommunala förvaltningar och bolag. Vidare ska satsningar göras på att skapa 
naturupplevelser och kunskapshöjande qr-märkta leder på fler platser inom Kullabygden. 

 

 
FRAMTIDEN 

Befolkningsutvecklingen innebär en stor ökning av antalet barn och invånare i ”aktiva” åldrar fram 
till år 2030. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att förebygga 
god hälsa och skapa aktiviteter även för denna målgrupp. 

Höganäs nya bibliotek/ kulturhus ska möta invånarnas behov av en modern mötesplats och genom 
sitt innehåll och sin utformning bidra till Höganäs stadsutveckling samt bli en stolthet för våra invånare. 
Andra påbörjade satsningar, att utveckla ryttarverksamheten, bygga om idrottsplatsen i Nyhamnsläge 
samt utveckla "Framtidens Sportcenter" kommer att fortskrida. 

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och 
övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Även ett framtida koncept måste bygga på ett 
sådant engagemang. 

Såväl kultur som idrott fungerar som drivkraft för all samhällsutveckling - och den potentialen måste 
beaktas när Höganäs växer som stad. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Förvaltningschef: Jacob von Post 

 

VERKSAMHET 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del 
av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. 

Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer. 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 1 560 1 591 1 624 

Politisk verksamhet 1 560 1 591 1 624 

 

MEDBORGARE 

Bygg- och miljönämnden ska 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. Ett av de största fokusområdena för bygg- och miljönämnden är att 
fortsätta jobba aktivt med dialogen med medborgarna. Vi ska fortsätta nämndens proaktiva arbete med 
att underlätta för medborgare och företag. Det handlar ibland om att hitta enkla lösningar utan att göra 
avsteg från lagstiftningen. 

Tillsynen av verksamheter bidrar till att utsläppen till hav, sjöar, åar och luft i kommunen minskar och 
att badvattnet kan hålla en hög kvalitet. En effektiv tillsyn minskar risken för medborgarna att utsättas 
för störande buller och lukt eller att drabbas av otjänliga livsmedel. 

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 HME - Hållbart     

Vi vill jobba här! 

Förvaltningens 

medarbetarengagemang, 

miljöavdelningen 

73 83 84 85 

medarbetare är 

ambassadörer för sin 

arbetsplats. 

HME - Hållbart 

Medarbetarengagemang, 

plan- och 

 
73 

 
83 

 
84 

 
85 

 bygglovsavdelningen     

 
Det engagerade medarbetarskapet ska förstärkas och utvecklas. Medarbetarnas spetskompetens 
och intresse för olika kompetensområden ska ytterligare fördjupas. Alla medarbetare har individuella 
utvecklingsplaner baserade på intresse, kompetens och de behov som finns inom verksamheten. Hög 
delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att 
stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. 
Bygg- och miljönämndens verksamheter genomgår samtidigt en digital transformation vilket förändrar, 
utvecklar och effektiviserar arbetet. 
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UTVECKLING 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Höganäs miljötillsyn 

håller hög klass 

Alla aktiviteter i den 

tillsynsplan som nämnden tar 

fram för miljöavdelningen 

genomförs 

 
91 % 

 
92 % 

 
93 % 

 
93 % 

Förenkla för företag 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Bygg- och 

miljönämnden ses som 

en resurs för etablerade 

och kommande företag. 

Nöjd Kund-Index, miljö- och 

hälsoskydd 
76 77 78 79 

Nöjd Kund-Index, 

livsmedelskontroll 
81 82 83 84 

 Nöjd Kund-Index, bygglov 83 84 85 86 

Utveckla dialog och service 
 

Nämndsmål Mätetal 
Referens 

mål 2021 
Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Utveckla digitaliseringen för ökad 

tillgänglighet, mer effektiva 
processer och en tryggare 

handläggning, både för 

medborgare och medarbetare. 

Andel 

ansökningar och 

anmälningar som 

görs digitalt 

 
 

minst 60 % 

 
 

minst 60 % 

 
 

minst 70 % 

 
 

minst 75 % 

 

 
Bygg- och miljönämnden ska ge 

service i framkant. 

Andel kunder som 

är nöjda med 

nämndens service 

 
minst 85 % 

 
minst 85 % 

 
minst 85 % 

 
minst 85 % 

 Antal 

dialogmöten 
2 2 2 2 

 
Nämnden ska ge god service och ha en kommunikation som är tydlig, enkel att förstå och rättssäker. 
Kontakterna med näringsliv och kommuninvånare ska fortsätta utvecklas och förbättras. Ett exempel 
är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök. 

Miljömässig hållbarhet är centralt för nämndens verksamhet. Den plan för tillsynen som tas fram för 
miljöavdelningen varje år ska genomföras. 

Under de närmaste åren fokuserar bygg- och miljönämnden på ett modernt och digitaliserat arbetssätt. 
Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina 
ärenden när och var de vill. 
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FRAMTIDEN 

Höganäs fortsätter att utvecklas både med fler invånare och fler verksamhetsutövare. Bygg- och 
miljönämnden ser en fortsatt ökning av antalet inkomna ärenden på både miljö- och 
bygglovsavdelningarna. Detta kommer att ställa krav på både kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling för medarbetarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara ännu 
viktigare i framtiden, vi ser redan nu en trend där det är konkurrens om arbetskraft. 

Vi ser en fortsatt hög tillväxttakt inom nämndens områden. Detta kommer att ställa nya krav på till 
exempel bebyggelseutveckling på landsbygden, infrastruktur och miljömässig hållbarhet. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dahlberg 

 

VERKSAMHET 

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

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 700 073 715 275 730 713 

Förskola 157 895 161 382 164 894 

Grundskola 368 423 376 558 384 752 

Gymnasiet 133 868 136 692 139 559 

Gemensamma 

funktioner 
38 252 38 970 39 799 

Politisk verksamhet 1 636 1 672 1 710 

 
 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 2 500 3 500 2 500 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 500 3 500 2 500 

 

MEDBORGARE 

 

Stärk skolans bredd och spets 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

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. 

 

Gymnasieelever som 

uppnått grundläggande 

behörighet till universitetet 

och högskolan inom 3 år. 

 

 
 

minst 67 % 

 

 
 

minst 70 % 

 

 
 

minst 71 % 

 

 
 

minst 72 % 

 
Elever i år 9 som är 

behöriga till yrkesprogram. 

 
minst 95 % 

 
minst 95 % 

 
minst 96 % 

 
minst 97 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. Realistiska mål att uppnå. 
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Stärkt social hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

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. 

Jag upplever att mitt 

barn känner sig trygg 

på förskolan. 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

Jag känner mig trygg 

i grundskolan. 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Jag känner mig trygg 

på gymnasiet. 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. 

 
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 högre 
kvalitet och högre resultat. Höganäs visar goda resultat, vilket bland annat beror på utveckling av 
samverkan, samarbete och översyn av verksamheten för att möta barn och elevers behov. Lyckad 
skolgång är en framgångsfaktor i livet. Samtliga barn och elever ska uppnå höga resultat och utvecklas i 
skolan. De ska känna sig delaktiga och har inflytande över sig själv och sitt lärande. Verksamheterna 
kommer att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen för alla elever. Alla verksamheter arbetar med 
uppföljnings- och analyssystem inom ramen för arbetet med ökad måluppfyllelse. ”Hela barnet, hela 
vägen” med en gemensam kvalitetsbild ska tydliggöras och barn, elever, vårdnadshavare och 
medarbetare ska tydligt se vad Höganäs kommun erbjuder. För att ge samtliga högstadieelever på 
kommunens skolor möjlighet att delta på toleransresor finansieras dessa centralt. 

Kullagymnasiets framtid ska avgöras genom att färdigställa pågående projekt som innehåller en 
djupgående analys av skolans utformning och placering.  

 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

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. 

 
Medarbetar- 

undersökning 

en 

HME index 

 

 
86 

 

 
88 

 

 
89 

 

 
90 

HME resultat var totalt 87, 2020. 

Höganäs kommun har det senaste åren satsat på ett ledarprogram till chefer. Programmet har 
fokuserat på förändringsarbete, leda sig själv och leda andra, att bli stärkta i koncernens framtagna 
ledarskapsdiamant med fokus på den empatiska, resultatinriktad, visionär och modiga ledaren. Med 
ledarskapsdiamanten i grunden fortsätter arbetet med ledarskap och medarbetarskap i arbetet med 
”hela barnet, hela vägen”. Tillsammans ska verksamheten erbjuda undervisning och utbildning med hög 
kvalitet. Kompetensutveckling med fokus på det pedagogiska ledarskapet samt lärmiljöer för att öka 
möjligheten att möta våra barn och elever fortsätter. 

Arbetet med att effektivisera arbetsprocesserna genom minskad administration ska intensifieras för 
att frigöra resurser till utbildningsnämndens uppdrag: lärandet. Onödiga och tidsödande 
arbetsuppgifter ska tas bort samtidigt som administrativ personal avlastar pedagoger så att dessa kan 
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fokusera på mötet med barn och elever. 

Tvärsektoriella nätverk ger effekt på samverkan, förståelse för koncernens hela uppdrag samt att 
tillsammans skapa en arbetsgivare i framkant och utveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling är av 
stor betydelse för att bidra till verksamhetsutveckling, men även att få medarbetare att växa. 

En plan på insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte 
att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt arbetas fram. 

 

 

UTVECKLING 

 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Våra förskolor och 

skolor är 

professionella 

med hög 

kompetens där 

bemötande och 

samverkan för 

barn och elevers 

bästa är i fokus. 

Jag upplever att det är 

kompetent personal på mitt barns 

förskola 

 
minst 94 % 

 
minst 96 % 

 
minst 97 % 

 
minst 98 % 

Lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i grundskola. 
minst 90 % 100 % 100 % 100 % 

Lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i gymnasieskola. 

 

minst 89 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

Justering av målvärde utifrån senaste redovisat resultat. Realistiska mål att uppnå. 

 

Arbetet utifrån devisen ”Hela  barnet – hela väg en” kommer att fortsätta. Arbetet förväntas 
genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det 
dagliga arbetet. Det gemensamma arbetet med kommunikation och koncerntanke ingår i utvecklingen 
av ”Hela barnet – hela vägen”. En utmaning som är viktig att förbättra är de goda resultat skolan 
redovisar i nationella jämförelser. I detta arbete blir samverkan, kommunikation och ett gemensamt 
förhållningssätt en viktig förutsättning, vilken alla förutsätts förhålla sig till. 

Utbildningsnämnden har satsat på att få god tillgång av digitala verktyg och att utveckla IKT 
(informations- och kommunikationsteknik). Från årskurs 4 upp till gymnasiet har samtliga elever ett 
digitalt verktyg. Datorn och digitala läromedel utvecklas som ett stöd i skolarbetet och som 
komplement till fysiska läromedel. 

Vid rekrytering kommer IKT vara en viktig del för att kunna vara en arbetsgivare i framkant både vad 
gäller antal datorer till elever, men även vilka IT-lösningar och vilken kompetensutveckling som 
erbjuds. 

Utbildningsnämnden kommer se över digitaliseringen i olika processer för tillgänglighet och service. 
 

FRAMTIDEN 

Den demografiska utvecklingen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation 
som är resurseffektiv samt att anpassa lokaler efter behov. Det finns under planperioden behov av 
tillfälliga lokaler. Förhoppningen är att det efter planperioden finns nya lösningar för centrala Höganäs. 

Den fortsatta utvecklingen av samtliga skolformer är väsentlig. Att fortsätta säkerställa en verksamhet 
som följer framtiden, följer arbetsmarknaden och som säkerställer att våra barn och elever rustas för 
framtiden. 

Utvecklingen av Kullagymnasiet kan påverka Höganäs kommun i samverkan, satsning och planering. 
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Utbildningsnämnden ser möjligheter med den digitala transformationen, men ser också svårigheten att 
avsätta resurser för att lyckas med utvecklingen. Digitalisering går i en snabbare takt än skolorna har 
möjlighet att reinvestera i digitala verktyg. 
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SOCIALNÄMNDEN 
Ordförande: Ingemar Narheim (M) Förvaltningschef: Viweca Thoreson 

 

VERKSAMHET 

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg samt individ och familjeomsorg enligt 
Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst utifrån färdtjänstlagen. Inom vård 
och omsorg ingår främst ansvar för myndighetsutövningen för stöd och service till kommunens äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning. Tjänster i form av särskilt boende för äldre, 
hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga 
och trygghetslarm samt LSS-insatser såsom boende med särskild service, daglig verksamhet, personlig 
assistans, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser 
från privata aktörer men framför allt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- 
och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till 
personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel 
eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO 
hanteras även familjerättsliga frågor och det finns också en enhet för utredning, stöd- och vårdinsatser 
till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala 
förhållanden. Inom gemensamma funktioner finns övergripande verksamhet för ledning, 
administration, utredning och utveckling. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Totalt 510 611 522 676 535 077 

Politisk verksamhet 1 665 1 706 1 747 

Vård och omsorg 311 775 319 141 326 713 

LSS 121 866 124 745 127 705 

Individ- och 

familjeomsorg 
60 100 61 520 62 979 

Gemensamma 

funktioner 
15 205 15 564 15 933 

Med anledning av demografin kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera "nära vård” i hemmet kommer också 
att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt både inför beslut och verkställighet. 
Arbetssätt i form av rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning 
av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. 

Volymerna och behoven inom IFO förväntas förändras både i omfattning och inriktning. Andelen 
barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, ibland kombinerat med andra svårigheter, ökar och 
ställer krav på förändrade arbetssätt och förmåga att samverka över organisationsgränser. 

Den tilldelade budgetramen förutsätter att staten beslutar om de stimulansmedel som hittills aviserats 
samt att planerade effektiviseringar genomförs. 

 

TKR BUDGET 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Summa investeringar 1 350 1 350 1 350 

Årsanslag – maskiner och inventarier 1 350 1 350 1 350 
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MEDBORGARE 

 

Stärkt social hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 Andel vuxna personer som inte 

är återaktualiserade ett år efter 

avslutat försörjningsstöd 

  
minst 80 % 

 
minst 82 % 

 
minst 85 % 

Socialnämndens 

målgrupp ska ges 

ökad 

självständighet 

genom egna livsval 

    

Antal besökare på de digitala 

anhörigstöden 

 
200 250 275 

Andel barn och ungdomar som 

inte är återaktualiserade ett år 

efter avslutade insatser 

    

  40 42 45 

 
Befolkningsprognosen för demografin i Höganäs kommun visar att personer över 80 år kommer 
att öka med cirka 25 procent till 2025. 

Mot bakgrund av demografin, integrationsfrågan, andra sociala utmaningar och från andra huvudmän 
behöver åtgärder utvecklas som gör det möjligt för invånare att leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Genom att främja hälsa, förebygga behov och bidra till att man som medborgare kan känna trygghet i 
sin vardag bidrar vi till detta. Välfärdsteknik och anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan 
internt och externt kommer att fortsätta vara prioriterat. Även formerna för förebyggande och 
tillgängliga insatser för barn- och unga och deras familjer kommer att utvecklas ytterligare för att 
motsvara medborgarnas behov. 

Nuvarande LSS boendet på Allégatan planeras ersättas med nybyggt boende under perioden. 
 

MEDARBETARE 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
 

Socialnämnden ska 

vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Andel sökande till 

utannonserade 

tjänster som 

motsvarar 

kravprofilen 

 
 

Nytt mål 2022 

 
 

minst 45 % 

 
 

minst 50 % 

 
 

minst 60 % 

 HME-index  80 82 85 

HME resultat var totalt 79, 2020. 

Att behålla och rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är viktiga framgångsfaktorer för att 
socialnämnden ska nå sina mål framöver. 

Möjligheten till kompetensutveckling och att spetskompetens används för helheten där det gör bäst 
nytta för medborgarna är centrala. Utveckling av en strategisk kompetensmodell behöver därför 
prioriteras. Erfarna socialsekreterare är en eftertraktad yrkesgrupp där rörligheten är stor nationellt. Det 
krävs en fortsatt satsning på ledarskapet för att stärka cheferna i uppdraget samt ökade satsningar på 
medarbetarskapet. 

För att vara attraktiv och upplevas som en arbetsgivare i framkant behöver digitala stödsystem och 
tjänster fortsätta utvecklas samt kreativitet och innovationer uppmuntras och tas tillvara. 
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UTVECKLING 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Miljökrav ska 

ställas vid 

upphandling av 

varor och tjänster 

Andelen genomförda 

upphandlingar med miljökrav 

av upphandlingar med 

möjlighet att ställa miljökrav 

 
Nytt mål 2022 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 Antal samverkanssamarbeten Nytt mål 
10 

 
5 

 
10 

 

8 

2 

 
10 

 

12 

 
10 

2 

 
7 

 
15 

 

3 

1 

 
10 

 

12 

 
10 

4 

 
10 

 
15 

 

3 

1 

 
10 

 

12 

 
10 

Samverkan med 
som startat under året 2022 

ideella aktörer och Antal föreningar som  

civilsamhället verksamheten samverkar med  

förstärks 
Antal aktiva volontärer i Nytt mål 

 verksamheten 2022 

 Antal nya digitala tjänster  

Socialnämnden ska 

möjliggöra digitalt 
Antal nya digitala stödsystem  

först Antal aktiviteter i syfte att  

 motverka digitalt utanförskap  

 
Kommunikationen 

internt och externt 

ska förstärkas 

Antal riktade 

informationsinsatser 

Antal genomförda 

medborgardialoger 

 

 
Nytt mål 

2022 

 
Utmaningen med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa bland både barn och vuxna samt osäkerheten 
kring utvecklingen av försörjningsstödet kräver både nya arbetsmetoder, tjänster samt hög flexibilitet. 

Arbetet med den digitala transformationen kommer att innebära både nya digitala lösningar och 
förändrade arbetssätt. Tjänsterna ska stödja ett förebyggande och rehabiliterande arbete och skapa 
mervärde för de medborgare som har behov av socialnämndens insatser. För att möjliggöra denna 
utveckling kommer investeringar göras i den digitala infrastrukturen. 

Samverkan och samarbete internt och externt är ett prioriterat område. Fortsatt utveckling av tidiga 
insatser i samverkan samt hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar ska 
implementeras. 

Medborgardialoger kommer att genomföras på olika sätt beroende på målgrupp som ett stöd i det 
framtida utvecklingsarbetet. Kommunikationen och informationen, både internt och externt, ska också 
förbättras och målgruppsanpassas. Samarbetet med volontärcenter planeras att öka för att möjliggöra 
allt fler volontärsuppdrag i verksamheterna. Formerna för anhörigstöd kommer att utvecklas för att 
vara mer flexibla och i än högre grad stödja kvarboende. 
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FRAMTIDEN 

Utmaningen kvarstår med att möta de volymökningar som väntas inom socialtjänsten och inom 
äldreomsorgen samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder minskar. Utvecklingen av god och 
nära vård där kommunen kommer att vara vårdgivare för allt mer avancerad vård ställer stora krav på 
både kompetens, arbetsmetoder och teknik. Framtida krav, både på boende- och arbetsmiljö, kräver 
särskilda boende som erbjuder både välfärdsteknik och möjliggör resurseffektiv drift. 

Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och yrkesroller. För att attrahera morgondagens 
medarbetare är det viktigt att bidra till att yrkesstatusen höjs för arbete inom vård- och omsorg och 
socialtjänst. 

Missbruket och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. Även barn- och unga med 
neuropsykiatriska diagnoser med behov av stöd förväntas öka. Tidiga förebyggande insatser i 
samverkan samt utvecklade hemmaplanslösningar kommer att behövas för att ge dessa unga och deras 
familjer bra stöd. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 
 

Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Viweca Thoreson 
 

FRAMTIDEN 

Med anledning av den demografiska utvecklingen kan volymökningar väntas inom 
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera "nära vård” i 
hemmet kommer också att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt inom alla delar av 
bolaget i form av ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning 
av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. För att lyckas med den digitala 
transformationen kommer det att krävas investeringar även i den digitala infrastrukturen. 

För att vara en arbetsgivare i framkant och för att stärka organisationen för att möta framtiden är det 
angeläget att stimulera kompetensutveckling, möjliggöra nya karriärvägar och uppdrag. Allt större krav 
ställs på snabba omställningar av verksamheterna då efterfrågan på bolagets tjänster förändras snabbt 
både i ökad och minskad volym. Stödsystem och arbetssätt som stödjer ökad rörlighet kommer därför 
att prioriteras. 

 

Arbetsgivare i framkant 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Höganäs Omsorg 

AB ska vara en 

attraktiv 

arbetsgivare 

Andel sökande till 

utannonserade 

tjänster som 

motsvarar 

kravprofilen 

 
 

Nytt mål 2022 

 
 

minst 45 % 

  

 HME-index  85   

HME resultat var totalt 85, 2020. 
 

Utveckla dialog och service 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Höganäs Omsorg 

AB ska möjliggöra 

digitalt först 

 
Antal nya digitala system 

  
15 

  

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Nämndsmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 
Höganäs Omsorg AB ska 

uppföra uppdragen 

med minsta möjliga 

miljöpåverkan och 

högsta möjliga 

kostnadseffektivitet 

Minska matsvinn på 

boende genom 

mätveckor 

 
Nytt mål 2022 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

Öka andel cykelrundor 

i hemtjänsten 

 
50 

  

Öka antalet digitala 

tillsyner 

 
50 
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Stärkt social hållbarhet 
 

 

Styrelsemålmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

 

Höganäs Omsorg AB ska 

bidra till omsorgstagarens 

möjlighet att välja och 

påverka sina egna livsval. 

Andel aktuella 

genomförandeplaner 

enligt IBIC 

  
100 

  

Antal verksamheter 

som har genomfört 

delaktighetsslingor 

  
10 
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AB HÖGANÄSHEM 
 

Ordförande: Péter Kovács (m) VD: Jesper Månsson 
 

FRAMTIDEN 

Sedan 2017 jobbar Höganäshem mot målet 325 nya bostäder fram till 2025. År 2021 blir ”halvtid” 
på vår nuvarande tidsaxel och leveransen är i skrivande stund (maj 2021)165 bostäder. Vi håller 
tidsramen och fyller på med ytterligare 185 bostäder fram till 2025. Parallellt renoverar vi cirka 200 
lägenheter. Den totala investeringen uppgår under perioden till ungefär 1 miljard. Förutom bygg- och 
renoveringsarbetet formulerar vi verksamhetsmål som knyter an till tre av kommunens strategier: 
”Utveckla dialog och service”, ”Stärkt social hållbarhet” och ”Förverkliga miljömässig hållbarhet”. 

 

 
Arbetsgivare i framkant 

 

 

Styrelsemål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Motiverande medarbetare 

som har en hög vilja att 

rekommendera företaget 

Medarbetarverktyget 

Winningtemp mäts på 

skalan 1-10 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 

Utveckla dialog och service 
 

 

Styrelsemål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Vi fokuserar på kundernas 

behov genom vänligt 

bemötande, proaktivt 

agerande och professionell 

service. Därigenom ökar vi vårt 

förtroendekapital och stärker 

vårt varumärke. 

 
 

Löpande 

hyresgästenkäter 

Scandinfo 

 

 

43 

 

 

45 

 

 

47 

 

 

47 

 

Stärkt social hållbarhet 
 

 

Styrelsemålmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Höganäshem ska delta i 

utvecklingen av 

bostadsområden med olika 

profiler och karaktär där den 

boendespecialiserade 

kommunens förutsättningar 

och målgrupper prioriteras. 

 
2017-2025 ska vi 

bygga 325 

lägenheter 

(nyproduktion) 

 

 

215 

 

 

243 

 

 

271 

 

 

300 
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HÖGANÄS ENERGI AB 
 

Ordförande: Ulf Holmqvist (m) VD: Benny Ulmestig 
 

FRAMTIDEN 

Vi är ett lokalt och hjälpsamt energibolag med hög trovärdighet som erbjuder kunderna 
helhetslösningar med snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. 
Våra beslutade långsiktiga mål är uppdelade i finansiella, operativa samt mjuka mål och uppdateras 
årligen och beslutas av styrelsen. Vårt nya mål som knyter an till kommunens strategier ”förverkliga 
miljömässig hållbarhet” och ”utveckla dialog och service”. Vi kommer att erbjuda energilösningar 
bestående av solcellsanläggningar, laddplatser och lagringsmöjligheter med hjälp av batterilösningar. 
Det kommer leda till att våra kunder kan vara en del av framtida energilösningar för både sig själv, men 
också för Sverige som helhet. Våra kunder kommer att följa sin energianvändning och produktion via 
en smart app. 

 

 
Arbetsgivare i framkant 

 

 

Styrelsemål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Motiverade medarbetare 

som förstår helheten och 

känner till verksamhetens 

vision och mål 

Medarbetarverktyget 

Winningtemp mäts 

på skalan 1-10 

 
7,4 

 
7,5 

 
7,6 

 
7,6 

 

Utveckla dialog och service 
 

 

Styrelsemål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Det hjälpsamma energibolaget 

ska ge service i framkant 

Nöjd kund index 

görs tillsammans 

med IMA 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
 

 

Styrelsemålmål 
 

Mätetal 
Referens 

mål 2021 

 

Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Mål 2024 

Uppnå högt 

spillvärmenyttjande från 

Höganäs Sweden AB i vårt 

fjärrvärmenät 

Uppföljning av andel 

spillvärme (procent) 

kontra bioolja och gas i 

fjärrvärmeverket 

 
85 

 
85 

 
85 

 
85 
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FINANSFÖRVALTNING 
Under finansförvaltningen redovisas skatteintäkter och stadsbidrag, finansiella poster och budgeterade reserver. 

 

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin 
 

 
 

MNKR 

 

Budget 2021 

 

Budget 2022 

 

Plan 2023 

 

Plan 2024 

Ram 1 475 887 1 516 888 1 549 525 1 583 807 

Pensionskostnader -49 700 -34 000 -36 000 -38 000 

Exploatering, driftskostnader -2 000 -8 800 -8 850 -9 950 

Nettokostnad Vindkraftverket 0 0 0 0 

Övriga kostnader -3 000 -7 600 -6 100 -5 000 

Intern ränta 17 921 19 650 20 100 20 400 

Intern intäkt planerat underhåll 7 351 8 300 7 600 6 900 

Skatteintäkter och utjämning inkl. kommunala 

fastighetsavgifter 

 

1 538 987 

 

1 609 544 

 

1 655 435 

 

1 712 484 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader 
    

Kommunens medelsförvaltning och lån -920 -1 100 -1 300 -2 800 

Utdelning kommunala bolag 18 000 9 000 9 000 9 000 

Oförutsedda behov 
    

Kommunfullmäktige -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Kommunstyrelse -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Budgeterade överskott och reserver 
    

Hyresfond -12 600 -19 600 -24 300 -30 300 

Innovationsfond -1 000 -3 000 -4 000 -4 000 

Lönejusteringsåtgärder -9 400 -8 800 -13 500 -18 400 

Reserv -6 000 -7 700 -7 850 -8 200 

Resultat -10 252 -27 506 -29 210 -36 827 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
BUDGETRAM PER FÖRVALTNING 

 

RESULTATBUDGET/PLAN     

TKR Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige 2 305 2 347 2 389 2 433 

Valnämnden 61 542 68 575 

Revisionen 984 999 1 016 1 032 

Överförmyndarnämnden 3 675 3 753 3 832 3 918 

Kommunstyrelse 290 219 297 003 302 678 308 435 

Kommunstyrelse egen verksamhet 12 143 12 369 12 598 12 824 

Kommunledningskontoret 82 117 83 843 85 596 87 398 

Räddningstjänsten 23 653 24 129 24 619 25 115 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 83 658 86 194 87 611 89 052 

TFF skattefinansierad vht 19 446 19 958 20 411 20 847 

TFF avgiftsfinansierad vht 0 0 0 0 

Kultur- och fritidsförvaltningen 69 202 70 510 71 843 73 199 

Bygg- och miljönämnden 1 527 1 560 1 591 1 624 

Utbildningsnämnden 685 275 700 073 715 275 730 713 

Socialnämnden 498 563 510 611 522 676 535 077 

SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER 1 482 609 1 516 888 1 549 525 1 583 807 

Finansförvaltningen 1 482 609 1 516 888 1 549 525 1 583 807 
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INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

TKR 

 

2022 
 

2023 
 

2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 750 2 750 4 750 

Årsanslag - gator och parker 7 050 7 050 7 050 

Årsanslag - lokalverksamhet 10 000 10 000 10 000 

Årsanslag - vatten och avlopp 23 000 24 000 25 000 

Tidsbestämda projekt - maskiner och inventarier 11 250 2 000 5 000 

Tidsbestämda projekt - gator och parker 22 200 13 229 16 200 

Tidsbestämda projekt - fysisk planering 0 0 4 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler kultur- och fritidsverksamhet 0 39 384 70 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler stöd- och vårdverksamhet 0 58 500 80 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler utbildningsverksamhet 23 000 35 000 5 000 

Tidsbestämda projekt - lokaler övrig verksamhet 5 000 0 0 

Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp 28 500 27 372 30 300 

Totalt 132 750 219 285 257 300 

 

SOCIALNÄMNDEN 

TKR 

 

2022 
 

2023 
 

2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 1 350 1 350 1 350 

Totalt 1 350 1 350 1 350 

 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

TKR 

 

2022 
 

2023 
 

2024 

Årsanslag - maskiner och inventarier 2 500 3 500 2 500 

Totalt 2 500 3 500 2 500 

 

SUMMERAT, ALLA NÄMNDER 

TKR 

 

2022 
 

2023 
 

2024 

Totalt 136 600 224 135 261 150 
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INVESTERINGSBUDGET MED OBJEKT PER KATEGORI UNDER 

PLANERINGSPERIODEN 2022 - 2024 

I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under perioden 2022 – 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Fysisk planering = arbeten på fastigheter som inte är verksamhetslokaler, gator eller parker. Ett exempel på 

fysisk planering är investeringar i kommunens hamnar. 
2) Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan 

1.2 Lokaler stöd- och vårdverksamhet 

Vårdboende Nyhamnsläge, nybyggnad 

 

1. 4 Övriga verksamhetslokaler 

Energibesparande åtgärder 

 

1. 1 Lokaler utbildningsverksamhet 

Anpassning Rånneskolan, ombyggnad 

Brukskolan, nybyggnad och anpassning 

Revets förskola, tillbyggnad 

Skola centrala Höganäs, nybyggnad 

 

1. 3 Lokaler kultur- och 

fritidsverksamhet 

Brunnby IP, ombyggnad 

Eric Ruuth, anpassning och tillgänglighet 

Kulturhus, om- och nybyggnad 

 

4 Maskiner och inventarier 2 

Lastbil lvx 

Räddningsbil 

Räddningsbåt RIB 

Tankbil 

Traktorgrävare 

 

3 Gator, parker och fysisk planering 1 

Byte konstgräs sportcenter 

Erosionsskador 

Eventyta Röret 

Hamnleden parken 

Hundhägn Jonstorp 

Ingelsträde parker 

Keramiskt stråk 

Kvickbadet utveckling 

Mjöhult parker 

Nya parkeringsytor 

Ombyggnad väg 1412 

Smart City LoRa 

Statsmiljöprojekt 

Storgatan etapp 3 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Upprustning gångtunnlar 

Utbyggnad för superbussar 

Utegym 

Utemiljö nytt kulturhus 

 

2 Vatten och avlopp 

Förstärkning Gamla Södåkravägen 

Förstärkning Jonstorp 

Förstärkning Nygårda-Jonstorp 

Förstärkning Nytorp-Nyhamn 

Jonstorp Revalyckan omläggning 

vattenledning 

Lilla Vägen spillvattenledning 

Ny bräddpumpstation 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Ny Vattenledning Mölle 15:11-15:96 

Nytt överordnat styrsystem 

Nödvatten 

Reningsverket 

Renovering vattentornet Lerberget 

Steglingegård 

Stubbarp 34:2 Vikens hage 

Tjörröd etapp 2 

Tornlyckan etapp 1 

Tryckstegringsstation Mölle 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan 

Utbyggnad VA Folkparken 

Utbyte ASB-ledningar 
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INVESTERINGSBUDGET MED OBJEKT PER KATEGORI UNDER 

PLANERINGSPERIODEN 2025 - 2031 

I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under perioden 2022 – 
2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Maskiner och inventarier 2 

Finns inga större investeringar under perioden 

 
1) Fysisk planering = arbeten på fastigheter som inte är verksamhetslokaler, gator eller parker. Ett exempel på fysisk 

planering är investeringar i kommunens hamnar. 

2) Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan 

1.2 Lokaler stöd- och vårdverksamhet 

Vårdboende Nyhamnsläge, nybyggnad 

 

1. 4 Övriga verksamhetslokaler 

Stadshuset huvudentré, ombyggnad 

 

1. 1 Lokaler utbildningsverksamhet 

Anpassning Tornlyckeskolan, anpassning och 

ombyggnad 

Förskola centrala Höganäs, nybyggnad 

Skola centrala Höganäs, nybyggnad 

 

1. 3 Lokaler kultur- och 

fritidsverksamhet 

Brunnby IP, ombyggnad 

Möllan 24, anpassning inför försäljning 

 

3 Gator, parker och fysisk planering 1 

Aktivitetsytor vid Kullagymnasiet 

Arilds hamnplan 

Blågröna stråk 

Cykelväg Hästhagevägen 

Dagvattenledningar (gator) 

Erosionsskador 

Eventyta Röret 

Gatuombyggnad Sågcrona 

Groddgränd upprustning Östra Lerberget 

Hamnleden parken 

Höganäs hamn brygga B 

Höganäs hamn inre hamnen spont och ny kaj 

Höganäs hamn krön inseglingsränna spont 

Keramiskt stråk 

Kvickbadet utveckling 

Mölle hamn genomföring pirens början 

Mölle hamn rep betongdäck 

Ny belysning Köpmansgatan 

Nya parkeringsytor 

Smart City LoRa 

Statsmiljöprojekt 

Trafiklösning Jonstorpsvägen/Revavägen 

Utegym 

Utemiljö nytt kulturhus 

Vikens hamn spont från slip 

Vikens hamn sättningar i huvudpir 

 

2 Vatten och avlopp 

Brunnbyvallen 

Dagvattenmagasin Tjörröd 

Höganäs hamn 

Kvarter Kaktus 

Ny bräddpumpstation 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Nytt överordnat styrsystem 

Nödvatten 

Röda ladan 

Rötkammare 

Tornlyckan etapp 2-4 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan 

Utbyte ASB-ledningar 

Vattenkiosk Höganäs 
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PROJEKTBESKRIVNINGAR 
 

Namn: Projektbeskrivning: 

Aktivitetsytor vid 

Kullagymnasiet 

 

Anpassning Rånneskolan Byggnad vid Jonstorpsskolan. Ombyggnad till en avdelning förskola. 

Anpassning Tornlyckeskolan Anpassning av skolan till F-3 skola för 370 elever. Utredning pågår 

Arilds hamnplan Arild är en by som mer och mer uppmärksammas av våra besökare. Det 

är dags att utveckla hamnplan för att underlätta för boende och 

besökare att ta sig dit. 

Blågröna stråk Skapa rörelsestråk från inlandet och ner mot havet för att underlätta 

kontakten med havet. 

Bruksskolan anpassning Ersättning av delar av C-hus. Anpassning till F-9 skola >500 elever. Ca 1.400 

BTA. 

Brunnbyvallen Exploateringsområde 

Byte konstgräs sportcenter Ersättning av ytskikt av 2 konstgräsplaner vid Sportcenter 

Cykelväg Hästhagevägen Ny gång- och cykelväg längs Hästhagevägen i Viken 

Dagvattenledningar (gator) I kommunen finns ett antal gator utan fungerande dagvattenlösningar. 

Detta behövs rättas till för att undvika översvämningar. 

Dagvattenmagasin Tjörröd Ett dagvattenmagasin i de norra delarna av Tjörröds industriområde för 

omhändertagande av dagvatten som uppkommer där. 

Energibesparande åtgärder Energibesparande åtgärder enlighet med nytt energimål 

Eric Ruuth, anpassning och 

tillgänglighet 
Inomhusklimat, säkerhetsavgränsningar inom byggnaden samt 

tillgänglighetsanpassning. 

Erosionsskador Åtgärder enligt kustförvaltningsplan 

Eventyta Röret Vid Finkeramiska äger kommunen en stor grus yta som kan användas för 

olika event i framtiden 

Förskola centrala Höganäs Nybyggnad av förskola på Tornlycketomten med 6 avdelningar 

Förstärkning Gamla 

Södåkravägen 
Förstärka ledningsnätet utmed gamla Södåkravägen genom större eller 

fler ledningar i samband med ökad exploatering. 

Förstärkning Jonstorp Byta ut gamla vattenledningar i Jonstorp med många läckor till nya. 

Förstärkning Nygårda-Jonstorp Ny större vattenledning mellan Nygårda och Jonstorp 

Förstärkning Nytorp-Nyhamn Ny vattenledning mellan Nyhamnsläge och Brunnby för att säkerställa 

vattentillgången i Nyhamnsläge, Arild och Mölle. 

Gatuombyggnad Sågcrona  

Groddgränd upprustning Östra 

Lerberget 
Groddgränd i östra Lerberget behövs få ett ansiktslyft. Träden som växer 

längs gränden har skadat beläggningen och blivit för stora och måste 

ersättas och beläggningen läggas om. 

Hamnleden parken Kommunen håller på tillsammans med Höganäsbolaget att ta fram en ny 

plan för området runt bolagets hamnled. Parkytorna här kommer att 

behövas utvecklas 

Hundhägn Jonstorp  

Höganäs hamn Exploateringsområde 

Höganäs hamn brygga B Ny träkonstruktion längs befintlig betongbrygga 

Höganäs hamn inre hamnen 

spont och ny kaj 
Ny spont inre hamnen och betongdäck för förvaring av muddermassor 
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Höganäs hamn krön 
inseglingsränna spont 

Dålig stålspont i inseglingsränna som måste lagas eller slås ny 

Ingelsträde parker Grönytor i byn som behöver ett ansiktslyft 

Jonstorp Revalyckan 

omläggning av vattenledning 
Ny vattenledning mellan Revalyckan och Gåsvägen 

Keramiskt stråk Projektet ska skapa ett rörelsestråk med utsmyckning från stadskärnan ut 

till Magasin 57. 

Kulturhus, om- och nybyggnad Om- och tillbyggnad av nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs. Utredning 

pågår. 

Kvarter Kaktusen Exploateringsområde 

Kvickbadet utveckling Utveckling av Kvickbadet för att bemöta det ökande besökstrycket. 

Första steget är en övergripande utredning av hela badplatsområdet för 

att fastställa åtgärder för att gynna det ökande besökstrycket 

Lastbil lvx  

Lilla Vägen spillvattenledning Ny spillvattenledning från Arilds vingård till Brunnby 

Mjöhult parker Grönytor i byn som behöver ett ansiktslyft 

Möllan 24, anpassning inför 

försäljning 
Återställning vid flytt av bibliotek. Sedan försäljning av brf lägenheter och 

lokal. 

Mölle hamn genomföring 

pirens början 

 

Mölle hamn reparation 

betongdäck 

 

Ny belysning Köpmansgatan  

Ny bräddpumpstation Pumpstation för att hantera bräddningar vid avloppsreningsverket vid hög 

havsvattennivå 

Ny slamavvattningsbyggnad 

RV 
Ny slamavvattningsbyggnad på avloppsreningsverket 

Ny vattenledning Mölle 15:11- 
15:96 

Ny vattenledning vid infarten till Mölle 

Nya parkeringsytor Nya parkeringar både i stadskärnan och ute i våra orter 

Nytt överordnat styrsystem Nytt överordnat övervakningssystem på avloppsreningsverket 

Nödvatten Utveckla ett säkert nödvattensystem att använda i samband med en 

katastrof 

Ombyggnad Brunnby 

idrottsplats 
Nya omklädningsrum för idrottsplatsen i Nyhamnsläge. Utredning av 

eventuell flytt av hela idrottsplatsen. 

Ombyggnad väg 1412 Ombyggnad av väg 1412 genom Viken till en stadsgata. Projektet ska 

genomföras i samband med utbyggnaden av Vikens entré 

Reningsverket Projekt på reningsverket 

Renovering vattentornet 

Lerberget 
Renovering av ut och insida av vattentornet 

Revets förskola, tillbyggnad Tillbyggnad av 1 avdelning 

Räddningsbil  

Räddningsbåt RIB  

Röda ladan Exploateringsområde 

Rötkammare Investering för att förbättra kapaciteten gällande rötning av slammet. 

Skola centrala Höganäs Ny skola för 450 elever klass 4-9, i sydöstra Höganäs, samt ny gymnastikhall 

vid Tornlyckeskolan. Utredning av eventuell ny placering. 
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Smart City LoRa Mätningsprogram och sensorer för att underlätta och effektivisera driften 

samt öka kvaliteten för våra kommunmedborgare. Bland annat ingår 

inköp av olika sorters sändare. 

Stadshuset huvudentré Om- och tillbyggnad av huvudentré samt rivning av befintligt vindfång 

Statsmiljöprojekt Årliga avsatta medel för att snabbt kunna genomföra mindre 

stadsmiljöprojekt 

Steglingegård Exploateringsområde 

Storgatan etapp 3 Ombyggnad av Storgatan från Köpmansgatan till Kvickbadet 

Stubbarp 34:2 Vikens hage Exploateringsområde 

Tankbil  

Tjörröd etapp 2 Exploateringsområde 

Tornlyckan etapp 1 Exploateringsområde 

Tornlyckan etapp 2-4 Exploateringsområde 

Trafiklösning 

Jonstorpsvägen/Revavägen 

 

Trafiksäkerhetsåtgärder Åtgärder enligt trafiksäkerhetsprogram, mer info finns i 

trafiksäkerhetsplanen 

Traktorgrävare  

Tryckstegringsstation Mölle För att säkerställa vattenförsörjningen i Mölle vid hög vattenförbrukning 

anläggs en tryckstegringsstation i Mölle 

Upprustning gångtunnlar Upprustning av gångtunnlar i kommunen som börjar bli i dåligt skick 

Utbyggnad enligt årlig VA-plan Exploateringsområde och Va-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad för superbussar Framtida utbyggnader för superbussar. Ombyggnad av flera hållplatser 

och vägar. 

Utbyggnad VA Folkparken Exploateringsområde 

Utbyte ASB-ledningar Utbyte av asbestledningar enligt framtagen utbytesplan 

Utegym Stor efterfrågan på utegym, utbyggnad av 6-7 stycken ute i byarna. 

Utemiljö nytt kulturhus  

Vattenkiosk Höganäs En vattenkiosk är en anläggning där spolbilar, asfaltsläggare och andra 

entreprenörer kan hämta vatten ur vattenledningsnätet på ett kontrollerat 

och säkert sätt. 

Vikens hamn spont från slip Stålspont längs med kajen mot Tillbergs 

Vikens hamn sättningar i 

huvudpir 
Lagning med betong och storgatsten i kaj på grund av sättningar 

Vårdboende Höganäs Nytt vårdboende i Höganäs med 60 platser 

Vårdboende Nyhamnsläge Nybyggt vårdboende med 60 lägenheter 

Väg Vikvalla Tillfart idrottsplats 
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EXPLOATERINGSBUDGET 
 

KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

TKR 

 

2022 
 

2023 
 

2024 

Tidsbestämda projekt (exklusive driftskostnader) -9 187 8 653 -23 946 

Årsanslag markförvärv och markförsäljning (netto) 200 200 0 

Totalt -8 987 8 853 -23 946 

 

EXPLOATERINGSPLAN MED PROJEKTBESKRIVNING 
 

EXPLOATERINGSPROJEKT UNDER PERIODEN 2022 - 2024 

Namn: Projektbeskrivning: 

Arild Blossalyckan Bostadsprojekt med cirka 90 nya bostäder 

Folkparken/Julivallen Förtätningsprojekt runt Folkets park med cirka 220 nya bostäder 

Höganäs hamn etapp 3 Utveckling av hamnen 

Jonstorp centrum Förtätning av Jonstorp centrum, cirka 50-75 nya bostäder 

Jonstorp trygghetsboende Projekt för att etablera ett trygghetsboende på 20-40 nya lägenheter 

Kaktusen Förtätning i centrala Höganäs med cirka 200 nya bostäder 

Kvarter Röret med flera Ett nytt bostadsområde i centrala Höganäs med cirka 150-300 nya bostäder 

Lerberget Sydöst 49:707 Utbyggnad av verksamheter söder om ICA i Höganäs, 5-7 fastigheter 

Mamsellens hus Värdeskapande åtgärd för Mamsellens hus 

Mölle stationsområde Grönytan bredvid Mölle station ska bebyggas med 10-15 nya radhus 

Nyhamnsläge etapp 1 Förtätning runt Brunnbyvallen med 40-60 nya bostäder 

Röda ladan Förtätning av en lucktomt i Gamla Lerberget, med 5-7 nya bostäder 

Röret 12 med flera Framtida utbyggnadsområde i centrala Höganäs 

Steglingegård Nytt bostadsområde i Steglinge för tomter och radhus, 10-30 nya bostäder 

Stubbarp 34:2 Viken Vikens hage, söder om Välinge Invest, området har cirka 120 bostäder och 

en förskola 

Stubbarp 6:32 (Derome) Derome bygger friliggande villor 

Tjörröd utvidgning Outlet-området i Höganäs ska byggas ut, cirka ett 10-tal nya fastigheter. 

Tjörröd utvidgning 2 Utbyggnad av ett verksamhetsområde i anslutning till outlet-området med 

cirka ett 10-tal fastigheter 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med 

350-450 nya bostäder 

Tornlyckan etapp 2 Nästa etapp på Tornlyckan-området. I projektet ingår en skola, en förskola 

samt 200-300 nya bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 & 4 Ytterligare 300-400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan 

Viken centrum Utveckling av fastigheten gamla Statoil-macken i Viken och 

omkringliggande ytor 

Viken södra Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under 30 år, med cirka 50 bostäder 

per år 

Välinge väst Pervanovos utbyggnad av deras fabrik 

Väsby 12:102 Förtätningsprojekt i Väsby med cirka 10 nya bostäder 
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EXPLOATERINGSPROJEKT UNDER PERIODEN 2025 - 2031 

Namn: Projektbeskrivning: 

Eleshult 2:5 Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge med mellan 20-40 

tomter 

Höganäs hamn etapp 3 Utveckling av hamnen 

Jonstorp centrum Förtätning av Jonstorp centrum, cirka 50-75 nya bostäder 

Kaktusen Förtätning i centrala Höganäs med cirka 200 nya bostäder 

Kvarter Röret med flera Ett nytt bostadsområde i centrala Höganäs med cirka 150-300 nya bostäder 

Lerberget Sydöst 49:707 Utbyggnad av verksamheter söder om ICA i Höganäs, 5-7 fastigheter 

Nyhamnsläge etapp 1 Förtätning runt Brunnbyvallen med 40-60 nya bostäder 

Röda ladan Förtätning av en lucktomt i Gamla Lerberget, med 5-7 nya bostäder 

Tjörröd utvidgning 2 Utbyggnad av ett verksamhetsområde i anslutning till outlet-området med 

cirka ett 10-tal fastigheter 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med 

350-450 nya bostäder 

Tornlyckan etapp 2 Nästa etapp på Tornlyckan-området. I projektet ingår en skola, en förskola 

samt 200-300 nya bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 & 4 Ytterligare 300-400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan 

Viken centrum Utveckling av fastigheten gamla Statoil-macken i Viken och 

omkringliggande ytor 

Viken södra Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under 30 år, med cirka 50 bostäder 

per år 
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FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET 
TKR 2022 2023 2024 

Försäljning av Nyhamnsgården, Nyhamnsläge 
  

-40 000 

Försäljning av Kastanjegården, Höganäs och fd biblioteket i 

Jonstorp 

 
-5 000 

  

Totalt -5 000 0 -40 000 

 
MEDFINANSIERING 

 
TKR 

 
AVTAL 

TECKNATS 

TOTAL 

UTGIFT 

PER 

PROJEKT 

 
PLAN 10 

ÅR 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

2030 

 

2031 

GC-vägar Arild- 

Svanshall 

 
2025-01-01 

 
12 500 

 
12 500 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 500 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Utbyggnad 

GCväg 

Nyhamn/ 

Brunnby/Arild 

 

 
 

2019-01-01 

 

 
 

12 500 

 

 
 

9 100 

 

 
 

0 

 

 
 

4 500 

 

 
 

4 600 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

Rondell 

Kullagatan/ 

Bruksgatan 

 

 
2025-01-01 

 

 
7 500 

 

 
7 500 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
7 500 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
Medfinansiering 

   
29 100 

 
0 

 
4 500 

 
4 600 

 
12 500 

 
0 

 
7 500 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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VATTEN OCH AVLOPP 

RESULTATBUDGET 

     

 
MNKR 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Verksamhetens intäkter 69 69 76 79 81 

Verksamhetens kostnader -56 -54 -58 -59 -61 

Avskrivningar -11 -12 -13 -14 -15 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 3 4 5 5 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -3 -3 -3 -4 -4 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -1 1 1 1 1 

Justering mot avgiftskollektivet 1 -1 -1 -1 -1 

RESULTAT EFTER JUSTERING MOT 

AVGIFTSKOLLEKTIVET 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BALANSBUDGET 
     

 

MNKR 

 

Budget 
2020 

 

Budget 
2021 

 

Plan 

2022 

 

Plan 

2023 

 

Plan 

2024 

TILLGÅNGAR 
     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 244 312 349 386 426 

Finansiella anläggningstillgångar 13 13 13 13 13 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 257 325 362 399 439 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
     

Förråd      

Kortfristiga fordringar 26  4 4 4 

Pensionsmedel      

Kortfristiga placeringar      

Kassa och bank      

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 26 0 4 4 4 

SUMMA TILLGÅNGAR 284 325 366 403 443 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR      

SKULDER      

Långfristiga skulder 276 317 359 398 438 

Kortfristiga skulder 8 8 6 5 5 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 284 325 366 403 443 
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BUDGETPRINCIPER 

1 GENERELLA VILLKOR 

Villkor för kommunens nämnder är: 

• att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, anvisningar, reglementen och policys med mera följs 

• att lagar och avtal följs 

• att beslut ryms inom tilldelad budget 

• att de strategier som kommunfullmäktige angivit följs 

• att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs, även av externa utförare. 

Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Det kan gälla till exempel tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter. 
Regelsystemets bevarande och frihet kräver att nämnder visar stor lojalitet mot Höganäs kommuns 
beslut och intentioner. 

 

2 EKONOMISKT ANSVAR 

Kommunfullmäktige tilldelar kommunens nämnder en nettoram för driften. Inom ramen ska 
nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag 
till åtgärder som ska rapporteras till nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att 
ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska 
omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. 

Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 
Uppföljning och prognos lämnas till kommunfullmäktige vid minst två tillfällen under året, per 31 
augusti och vid bokslut per 31 december. Rapporten per 31 augusti är kommunens delårsrapport. 
Därutöver lämnas fortlöpande en månadsrapportering om det ekonomiska läget. 

 

3 BUDGETANSVAR 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar under våren respektive nämnds planeringsram. Beslutet 
kan också innefatta direktiv om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden ska 
upprätta ett budgetförslag som ska hållas inom planeringsram och ska av informationsskäl anges per 
verksamhetsområde. Nämnder/förvaltningar uppmanas att arbeta igenom sina behov och att alltid 
tänka i effektiviseringstermer. 

 
Beslutade planer och policys ska alltid beaktas när budgetförslaget upprättas, det vill säga att 
policydokument och vad som stadgas i kommunal författningssamling ska beaktas. 
Nämndens budget ska innehålla: 

 
 förslag till nämndmål som är kopplade till de övergripande strategierna 

 verksamhetsplan 

 resultatbudget per nämnd 

 nettokostnader per verksamhetsområde 

 investeringsplan för kommande tioårsperiod 

 förslag till revidering av taxor och avgifter 
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Förvaltningarna ska upprätta en internbudget. Internbudgeten är en planering inom förvaltningen 
för nästkommande år med handlingsplaner för verksamheten samt fördelning av de ekonomiska 
anslagen. En fördelning av anslagen görs till budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar 
budgetansvaret ut i verksamheten på lämplig nivå. Anvisningarna ska också ange 
befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning. Den av kommunfullmäktige fastställda 
budgeten är bindande avseende såväl anslag som mål och riktlinjer. Budgetansvaret innebär en 
skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att 
budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga åtgärder för 
att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens 
ekonomiska läge. Om åtgärderna berör flera nämnder ska samråd ske med berörda nämnder före 
genomförandet. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Med det delegerade budgetansvaret 
följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler. 

 

4 UPPSIKTSPLIKTEN 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela koncernens 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. I princip varje 
månad görs en månadsrapport där prognoser om större budgetavvikelser eller större brister i 
verksamheten redovisas. Per den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med uppföljning av 
verksamheter och ekonomi. Efter årets slut upprättas ett bokslut med årsredovisning. 

 

5 INTERN KONTROLL 

Kommunens nämnder och helägda bolag är inför nämnden och styrelsen ansvariga för den interna 
kontrollen inom sina respektive områden. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett 
övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela koncernen. Arbetet följer 
reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade anvisningar och rapporterings- och 
uppföljningsmaterial. Intern kontroll är ett viktigt kvalitetsverktyg, där visade avvikelser är en möjlighet 
till förbättring, och kontroller, som inte leder till anmärkning, ger en god kvalitetsstämpel inom aktuellt 
område. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden ska styra, löpande följa upp och besluta om eventuella åtgärder med anledning av resultaten 
av den interna kontrollen. 

Riskanalys, plan och uppföljning ska beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas uppföljningsrapporter i kommunens samlade system för 
intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, beslutas om sådana. Den samlade utvärderingen ska 
rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

6 INVESTERINGAR 

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftsbudgeten. Investeringarna 
delas in i följande investeringsgrupper: lokaler, gator och parker, vatten och avlopp, fysiskt planering, 
exploatering samt maskiner och inventarier. Kommunfullmäktige fattar beslut om total utgift per 
investeringsgrupp och år. Beslutet innebär en fastställd totalutgift per investeringsgrupp och förvaltning 
samt utbetalningsplan för budgetår samt två planeringsår. Kommunfullmäktige beslutar även om vilka 
projekt som ingår i investeringsbudgeten. Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med budget 
ska ske löpande under projektets genomförande. Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig 
att projekten inte kan genomföras inom anvisad investeringsram ska detta rapporteras till 
kommunstyrelsen, som beslutar om investeringsbudgeten ska avslutas, utökas eller om 
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investeringsprojekten ska anpassas efter nya förutsättningar. Överskott eller underskott för pågående 
men inte avslutade investeringsprojekt överförs till nästa eller kommande budgetår till dess 
investeringarna är genomförda och slutredovisade. I budgetbeslutet är den 10-åriga planen endast en 
inriktning för investeringsplaneringen. 

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. Nivån på den interna räntan följer 
Sveriges kommuner och landstings, SKL:s rekommendationer om inget annat anges. Avskrivningar sker 
efter bedömd ekonomisk livslängd. För större projekt tillämpas komponentavskrivning. Byggen och 
investeringar i egen regi belastas inte med ränta under byggperioden. 

Investeringarna är uppdelade tre projekttyper: ”tidsbestämda projekt”, ”årsanslag” samt 
”exploateringsinvesteringar”. 

 

6.1 TIDSBESTÄMDA PROJEKT 

Avser oftast ny-, till- och ombyggnation av lokaler. Kapitalkostnaderna belastar ansvarig 
nämnd/förvaltning. Kapitalkostnader för lokaler belastas teknik- och fastighetsförvaltningen som 
finansierar detta i form av en hyra av hyresgästen. Ökade hyror ska i första hand prioriteras inom 
verksamhetsansvarig nämnds budgetram. Vid större investeringar som medför ökade hyreskostnader 
kan nämnden kompenseras efter budgetbeslut. Verksamhetsansvarig nämnd bekostar behovsanalyser 
inom sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt som inte resulterar i en investering bekostas av 
beställande nämnds driftsbudget. Verksamhetsanpassningar av lokaler finansieras av hyresgästen. 

Andra tidsbestämda investeringar utgörs av till exempel gator och parker, fysisk planering, vatten 
och avlopp eller större maskininvesteringar. 

6.2 ÅRSANSLAG 

Årsanslag är investeringar som bygger på ett återkommande behov och som ligger på en 
någorlunda jämn nivå. Kapitalkostnader som är föranledda av dessa investeringar finansierar nämnden 
inom ram. 

 

6.3 EXPLOATERINGSINVESTERINGAR 

Alla investeringar i exploateringsområden redovisas särskilt. Kapitalkostnader utgår normalt inte. 

7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet. Denna enhet erhåller inga 
skattemedel utan driver sin verksamhet finansierade med avgifter som tas ut. Därmed för verksamheten 
med sig de resultat som uppkommer som en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. 
Fullmäktige fastställer taxorna och kommunstyrelsen ska utifrån taxan besluta om budget för 
verksamhetsåret. Verksamheten bedrivs inom kommunens ekonomi och det är viktigt att ha en klar 
rågång mellan de avgiftsfinansierade verksamheterna och övrig skattefinansierad verksamhet. 
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Budgetförslag 2022 – Höganäs framåt tillsammans 

All verksamhet som bedrivs inom Höganäs kommun ska genomsyras av demokratins ideal. 
Höganäs kommun ska arbeta för jämlikhet, ökad jämställdhet och solidaritet mellan kommunens 
invånare. Vi eftersträvar social demokrati. Den sociala demokratin består av ett långsiktigt hållbart 
samhälle där alla människors lika värde och rätt är grunden för samhällsutvecklingen. Höganäs 
kommun ska utgå ifrån att samhällets utveckling ska vara hållbart, socialt - ekologiskt - 
ekonomiskt. 

Social hållbarhet  

Höganäs kommun ska vara ett tryggt, rättvist och solidariskt samhälle att växa upp och bo i. 
Höganäs kommun ska underlätta och ge goda förutsättningar för barnens uppväxt och 
utveckling genom att erbjuda en god utbildning och stöd till en meningsfull tillvaro. 
Barnfattigdomen ska bekämpas. Föräldrars ekonomi eller sociala situation ska inte få hindra 
barn från att delta i fritidsaktiviteter. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och 
bakgrund är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Alla elever ska få den hjälp och det stöd 
de behöver för att nå sina fulla potential. Höganäs kommun ska följa barnkonventionen och den 
ska genomsyra alla beslut. Det behövs såväl generella insatser som riktade insatser till familjer 
med behov av särskilt stöd. Med riktade insatser till stöd för barn och föräldrar som inte själva 
klarar sin situation ska problem förebyggas. Förebyggande verksamhet spelar en oerhört stor 
roll. Föreningslivet och kulturen ska involveras i arbetet för att inkludera alla i 
samhällsgemenskapen, gammal som ung. Den socioekonomiska bakgrunden spelar idag stor 
roll för hur mycket man tar del av kultur. Skolan är därför en viktig arena för att ge alla barn och 
unga möjlighet att ta del av kultur i olika former. En god utbildning är grunden för den moderna 
välfärden och fullständiga grundskolebetyg är den bästa nyckeln till ett framtida gott liv. Vår 
målsättning måste alltid vara att alla elever ska nå fullständiga betyg i grundskolan och att alla 
elever ska vara behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Höganäs förskolor och skolor ska 
ligga i framkant för att utveckla undervisningen så att barn och elever stärks i sitt lärande. 
Pedagogers skicklighet och ledarskap motiverar barn och elever att utvecklas genom höga 
förväntningar som utmanar deras lust att lära. I konkurrensen om kompetent behörig personal 
är det inte bara lönen som är avgörande för att locka till sig de bästa, personalen måste även 
ges goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i en bra arbetsmiljö. Höganäs kommun ska 
säkerställa att barn har positiva förebilder och verka för att bryta negativa sociala mönster. Att 
känna sig trygg är en mänsklig rättighet. Alla kommunala beslut ska beakta tillgängligheten för 
personer med funktionsvariation. Fortsatta åtgärder för att ta bort lätt avhjälpta hinder ska 
prioriteras.  
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Ekologisk hållbarhet  

Alla invånare i Höganäs kommun har rätt att leva sina liv i en god miljö. Effekterna av 
förändringar i vårt klimat blir allt tydligare och kraftfulla insatser krävs för att motverka den 
negativa miljöpåverkan som sker idag. Höganäs kommun ska vara ett föredöme i arbetet med 
att spara energi, bygga energisnålt, stimulera till ytterligare miljövänlig sopsortering, arbeta för 
utbyggd kollektivtrafik, utreda och planera för spårbunden trafik sträckan Höganäs Helsingborg, 
satsa på biogas och vindkraft. Vi vill att all annan byggnation byggs med den bästa tekniken i 
syfte att vara klimatneutralt. Vi anser att kommunen bör gå före i arbetet med att minska 
utsläppen av växthusgaser. Transporterna är en av de större utsläppskällorna och Höganäs 
kommun ska fortsätta med att enbart använda fossilfria fordon.  

Ekonomisk hållbarhet  

Vi socialdemokrater sätter människan först. Därför ska alla höganäsare ha rätt till ett arbete. 
Principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är en grundpelare i den 
socialdemokratiska välfärdsmodellen och en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi kommer 
alltid att prioritera människovärdet före marknadsvärdet. Vi socialdemokrater vill se en skola 
som jämnar ut socioekonomiska skillnader. En del i detta är att säkra att skolan är helt avgiftsfri. 
Arbete och bostad är grunden för välfärd, välstånd och människors utveckling. Arbete ger 
människor trygghet, stolthet och frihet. Höganäs kommun ska aktivt hjälpa människor som står 
utanför arbetsmarknaden att få arbete. Införande av barnomsorg på obekväm arbetstid leder 
till ökade möjligheter till förvärvsarbete. Ungdomsarbetslösheten måste med alla medel 
bekämpas. Höganäs kommun ska aktivt arbeta för att stimulera att nya företag etablerar sig i 
kommunen och samtidigt som de redan etablerade företagen ges goda möjligheter att 
utvecklas. Vi tror att arbetstillfällen kan skapas bl.a. inom handel, besöksnäring, 
upplevelsenäring och turism. Delade turer och ofrivillig deltid ska inte förekomma hos 
kommunen som arbetsgivare. För att en positiv utveckling ska bli möjlig måste 
utbildningssystemets alla delar från förskolan till högskolan hålla högsta möjliga kvalitet. Vi tror 
att ett rikt utbud av fritid- och kulturliv har en stor betydelse för att människor och företag att 
söka sig till kommunen. Tillgången till bostäder är nyckeln till en positiv befolkningsutveckling 
och vi vill se att det byggs fler hyresrätter så att utbudet på bostadsmarknaden blir större och 
mera mångfacetterat än i dag. Människor ska känna sig behövda och ges möjligheter att 
utvecklas. Alla höganäsare ska stimuleras till och ha möjlighet att vara delaktiga i samhället och 
i samhällsutvecklingen. Vi anser att utförsäljningar av vår gemensamma egendom inte ska ske 
och att utmaningsrätten omedelbart ska avskaffas.  
 
 
Covid-19 
 
Även Inför budget 2022 råder speciella förhållanden på grund av den pågående pandemin. 
Samtidigt kan vi med stor tillfredsställelse konstatera att den av Socialdemokraterna ledda 
regeringen har beslutat om omfattande stödpaket som lindrar effekterna av pandemin. 
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Sammanfattning av budgetyrkanden  

Socialnämndens ram ökas med ytterligare 8 000 tkr 

Att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen 3 000 tkr 

Att avskaffa de så kallade delade turerna 5 000 tkr 

 

Kommunstyrelsens förvaltningars ram utökas med 1 750 tkr 

Att Räddningstjänstens ram utökas för att säkra och förstärka bemanningen 800 tkr 

Att ge förstärkning till Eric Ruth 400 tkr 

Att ge ungdomar fritt inträde i samhallen 300 tkr 

Att öka bidragen till föreningarna ungdomsverksamhet 200 tkr 

Att öka ramen för bidrag till Handikapp- och pensionärsföreningar 50 tkr 

 

Utbildningsnämndens ram utökas med 6 500 tkr 

Att införa barnomsorg på OB-tid 2 400 tkr 

Att införa fria pedagogiska måltider 400 tkr 

Att toleransresor återinförs 500 tkr  

Att utöka ram för insatser för barn med behov av särskilt stöd 1 500 tkr 

Att förstärka resurserna för läromedel 1 000 tkr 

Att säkra kulturgarantin 300 tkr 

Att förbättra skolskjutsverksamheten 300 tkr 

Att inga avgifter i skolan, säkra alla barns möjlighet att vara med full ut 100 tkr  

 

Finansiering 

Förbättrat skatteunderlag  

BRP 22 
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8 

Uppförande samt godkännande av köpeavtal för 
nytt kulturhus/bibliotek på Thor 15 och Höganäs 

36:16 

KS/2014/219 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Nytt kulturhus/bibliotek på Thor 15 och Höganäs 36:16 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 §22 att godkänna ett optionsavtal mellan Höganäs kommun 
och Samhällsbyggnadsbolaget i norden AB (SBB), som äger fastigheten Thor 15, i syfte att skapa 
förutsättningar för att på fastigheten Thor 15 och del av Höganäs 36:16 etablera ett nytt 
bibliotek/kulturhus med utgångspunkt i JAIS arkitekter skiss daterad 26 januari 2021. 
Avtalet innebar att kommunen skulle ta fram systemhandlingar för projektet och att parterna var för sig 
utifrån dessa systemhandlingar räknar fram ett förslag till nytt bibliotek/kulturhus innebärande att, 
antingen förvärvar kommunen fastigheten Thor 15 och bygger ett nytt bibliotek/kulturhus i egen regi, 
eller att SBB genomför projektet och hyr det till kommunen för en period på 20 år. Kommunen beslutar 
ensidigt vilket av ovanstående alternativ kommunen väljer att gå vidare med. 
 
Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen har därefter fört diskussioner med SBB 
Norden AB utifrån framtagna systemhandlingar och kalkyler. Kommunledningskontoret har kommit fram 
till att det för kommunen mest fördelaktiga alternativet är att kommunen väljer att gå vidare med 
alternativet att byggnaden ska uppföras i egen regi.  
 
I enlighet med optionsavtalet föreslår därför kommunledningskontoret och teknik- och 
fastighetsförvaltningen att Höganäs kommun förvärvar fastigheten Thor 15 av SBB Norden AB för 
senaste marknadsvärdering i syfte att uppföra ett nytt bibliotek/kulturhus på denna fastighet och del av 
Höganäs 36:16. Fastigheten är värderad till 18,9 mnkr och övertagandet förslås ske den 1 juli 2022 och då 
skall fastigheten vara tom på hyresgäster. För att byggnaden därefter inte ska stå tom föreslås 
tidigareläggande av byggnationen av bibliotek/kulturhus. 
 
I investeringsbudget 2022, plan 2023-2024  finns upptaget 95 mnkr för genomförande under 2023 och 
2024.  Förslaget innebär en tidigareläggning av byggnation, vilken ska påbörjas hösten/vintern 2022. 
Beslutade investeringsmedel måste därför tidigareläggas till 2022 och 2023. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen förslag på köpeavtal av fastigheten Thor 15, 
Kommunfullmäktige, beslut den 25 mars, 2021 § 22, 
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 37, 
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 54, 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2021 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, optionsavtal den 25 januari 2021, 
Jais arkitekter, skiss Thor 15, den 26 januari. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att kommunen uppför bibliotek/kulturhus i egen regi,   
 
att godkänna föreslaget köpeavtal för Thor 15 mellan Höganäs kommun och SBB Höganäs 15KB, 
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att tidigarelägga genomförandet av byggnationen och därmed flytta investeringsmedel på 33,5 mnkr från 
2023 till 2022 och flytta 60 mnkr från 2024 till 2023 i investeringsplanen  
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att handla upp entreprenör för byggnation av nytt 
bibliotek/kulturhus. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 John Nielsen 
  Fastighetschef 
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HÖGANÄS KULTURHUS 

PM – TILLÄGG TILL TIDIGARE UTREDNING OM FYSISK PLACERING AV 
KULTURHUS I HÖGANÄS. 
 
Inledning 
 
I Höganäs har det under lång tid diskuterats en placering av ett nytt kulturhus inom 
kommunen. 2015 presenterades en rapport där de då alternativa lokaliseringarna 
värderades utifrån dess bidrag till en attraktiv stadsbyggnad.  
 
Höganäs har en historik av centrumvandring men också splittring genom att enskilda 
aktiviteter och verksamheter som outlet vid Höganäs Keramik, Höganäs saluhall har 
geografiskt spridits i kommunen men också centrumvandringen mellan övre och nedre 
Höganäs. Ett kulturhus och dess placering är en sällan återkommande möjlighet att nu delvis 
motverka denna splittring av stadens utbud. 
 
Denna PM kan betraktas som en fortsättning av den bedömning som presenterades 2015 
och är uppdaterad utifrån den diskussion som nu föreligger i Höganäs om slutlig placering av 
ett kulturhus. I texten återges delar av 2015 års rapport i kursiv stil då texten fortsatt kan 
anses aktuell för dagens situation. 
 
Utveckling i allmänhet 
I all form av utveckling föreligger vanligen tre strategiska grundfrågor; 

• Varför? 
• Vad? 
• Hur? 

Initialt gäller huvudfrågeställning om varför en besökare skall komma till platsen. Vilka 
egenskaper som lockar till besök? I ett renodlat köpcentrum med utvecklat attraktivt utbud 
är denna fråga närmast besvarad genom utbud, pris och tillgänglighet. För andra platser är 
frågan ofta mer komplicerad. ”varför-nivån” är central i strategiskt arbete eftersom den 
leder in till de övriga frågorna. Stadsutveckling står för närvarande i ett förändringsarbete. 
Det som varit en av stadens konkurrensfördelar, att vara kommunens primära handelsplats, 
har sedan en längre tid förändrats. Stadskärnan är idag en mötesplats med olika funktioner 
där renodlad handel har ersatts med andra funktioner. Nöje, kultur och mötesorienterade 
platser har ersatt handeln. Det förefaller som om att denna utvecklingstrend fortsatt gäller 
för ett stort antal av våra svenska kommuner. Denna utveckling ger då också 
förutsättningarna för vad som kan och bör lokaliseras i staden och följande åtgärdsprogram 
och aktiviteter för att åstadkomma en positiv utveckling. 
Verksamheter kan i ett strategiskt arbete delas in i de som är besöksdrivande och de som är 
besöksberoende. Besöksdrivande verksamheter har en betydande dragningskraft och skapar 
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förutsättningar för kompletterande verksamheter i anslutning till platsen. D.v.s. de som kan 
beskrivas som besöksberoende. De har med sin verksamhet liten förutsättning att utöva egen 
dragningskraft men är väl lämpade kompletterande verksamheter för att skapa stråk och en 
samlad besöksattraktion. (rapport 2015) 
 
2011 presenterades boken ”handeln bygger staden” (Jerker Söderlind). En bok inom det vid 
denna tid rådande kunskapsfältet för organisering av stadens utbud. Handeln har sedan lång 
tid ansetts vara stadens motor. På kort tid har denna kunskap kommit att bli kullkastad. Idag 
bör vi i stället därför diskutera stadsbyggnad utifrån de verksamheter som är besöksdrivande 
och verksamheter som är beroende av att det finns starka motorer vilka skapar flöden i en 
stad eller ett område. Ett kulturhus är att anse som en besöksdrivande aktivitet. En 
verksamhet som med sin dragkraft skapar förutsättningar för andra kompletterande 
verksamheter inom handel, restaurang/café, kommunal service mm. 
Inom stadsbyggnad diskuteras detta utifrån begreppet ”kluster”. Kluster kan skapas utifrån 
många olika aktiviteter – Sport, handel, service, fritid osv.  
Ett kulturhus och dess fysiska placering kan och bör inte ses som en verksamhet som främst 
gagnar handel utan en unik möjlighet att skapa ett attraktivt utbud med bredd och förmåga 
för kommunens invånare och besökare. 
 
Kultur och kluster av verksamheter  
 
Kultur skapar förutsättningar när handelns betydelse för stadskärnan minskar. En stad eller 
plats är något förenklat, summan av vad som finns där, vem som finns där och vad som är på 
gång (Antoni, Mellander 2013). Svaren på dessa tre frågor ger värdet av stadens 
attraktionskraft (Florida 2008). Det nya besöks- och användarbeteende innebär i våra 
europeiska stadskärnor att ses och synas. Ur beteendesynpunkt gäller det därför att 
kombinera olika aktiviteter på ett sätt så att gynnas av en närhet till varandra. Detta gäller 
alla typer av mötesplatser utöver renodlad handel. Idrottsarenor, kulturutbud, hotell, 
restauranger, nöjesliv, föreningsliv och kommunal service kan med samlokalisering skapa 
starka mötesplatser som i sin tur kan skapa förutsättningar för ett betydande antal 
handelsorienterade verksamheter. En sådan strategi har förutsättning att skapa goda villkor 
för olika verksamheter som med unikt utbud vanligtvis sällan ges plats i dagens externa 
handelsplatser och köpcentrum.  
Ett exempel på denna utveckling av kluster är s.k. ”evening economy” eller ”purple flag”. 
Strategiska aktiviteter för att finna attraktionskraft i stadens centrum med hjälp av den 
starka kvällsekonomin som innebär att staden ges ett liv hela dygnet och med målsättning 
om flertalet dagar under veckan och året. Om handel skapar trafik och flöden under dagtid 
så är det andra besöksorienterade verksamheter som ger liv och aktivitet under andra tider 
på dygnet. 
Ett kulturutbud ger förutsättningar för att komplettera med andra typer av verksamheter. 
Det skapar ett flöde av människor över olika tider på dygnet och under olika veckodagar 
vilket kan medverka till att stadskärnas attraktionskraft ökar. 
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Höganäs 
  
Höganäs har en delad centrumstruktur. En struktur som har en längre historisk förklaring och 
som inneburit en centrumvandring. En stad av Höganäs storlek har begränsade möjligheter 
att skapa attraktionskraft i utdragna och stora geografiska områden. Detta kräver en 
koncentration av verksamheter och utbud för att de skall utgöra en attraktiv dragkraft. 
Centrumvandringen har idag därför inneburit en koncentration av aktiviteter till Höganäs 
Nedre inklusive hamnområdet. En viktig tankegång är att markera var Höganäs mittpunkt 
(nav) finns eller skall vara. Idag är detta inte helt klart. Det finns flera ställen som skulle 
kunna sägas ha en ambition att vara mitt. Detta är en grundläggande frågeställning.  
För närvarande finns flera attraktiva platser i Höganäs centrums närhet vilka utövar en 
dragkraft. Området kring Höganäs fabriker och dess outlet har en dragningskraft på 
besökare av olika slag, såväl lokala som turister, Höganäs saluhall Magasin 36 är ett gott 
exempel på en unik utveckling av handel och besöksaktiviteter, hamnen har under 
sommarhalvåret förutsättningar att utöva en dragningskraft. Just denna geografiska 
spridning av verksamheter och aktiviteter är en utmaning. Det gäller att binda samman de 
olika delarna. Det geografiska avståndet är oftast litet men det psykologiska avståndet är 
betydande. En möjlighet att överbrygga upplevelsen av psykologiska avstånd är att skapa 
attraktiva sammanlänkande stråk mellan två platser. Att idag skapa stråk mellan delarna är 
under överskådlig tid närmast att betrakta som mycket svårt. Ett strategiskt mål kan vara att 
bygga staden från mittpunkt och ut mot periferin genom stråkexpansion. Dock gäller 
fortfarande att en kommuns stadskärna geografiskt är avgränsad till några få platser och 
huvudstråk. (2015) 
 
Om avstånd i staden 
Hamilton (2015) beskriver i en artikel om hur avstånd kan överbryggas följande;  
 
”Överraskande nog är utmaningen i alla dessa situationer densamma: Framgång beror på 
att överbrygga vad psykologer från Walter Mischel till Nira Liberman och Yaacov Trope har 
märkt psykologiskt avstånd - det vill säga klyftor mellan dig själv och andra människor 
(socialt avstånd), nuvarande och framtiden (tidsmässigt avstånd), din fysiska plats och 
avlägsna platser (rumsavstånd), eller föreställa dig något och uppleva det 
(erfarenhetsavstånd).” (Harvard Business Review 2015) 
 
I stadsutvecklingssammanhang är det främst det rumsliga avståndet som kan sägas vara en 
möjlighet för stadsplanering att med hjälp av placering av aktiviteter i stadsrummet påverka 
upplevelser av avstånd. Det kan i dessa sammanhang vara nyttigt att ställa sig frågan hur 
”lång är en meter?” när vi diskuterar avstånd. En plats (placering/lokalisering) kan i meter 
vara mätbart nära men upplevas som på långt avstånd om inte stråk och attraktionskraft 
finns till övriga aktiviteter och verksamheter. Detta kallas i förekommande fall för 
psykologiskt avstånd. Ett avstånd som kan kännas mer påtagligt om vi har att korsa 
trafikerade gator, att det är uppför eller nedförslut, att väder och vind påverkar eller att det 
är en mindre attraktiv promenad mellan platserna som skall besökas.  
 
 

Page 305 of 525



Optecon AB 
PM Kulturhus Höganäs 
1 juni 2021 
   

 

4 

Tillkommande platser 2021 och bedömning av placering 
 
För en metodbeskrivning, analys av de fysiska platser som var aktuella 2015 och de 
slutsatser som presenterades hänvisas till särskild rapport, augusti 2015. 
 
I denna rapport diskuterades platser utifrån tre områden; 
 
Platsens fysiska användning i dag 
Hållbart resande till platsen 
Staden och stadslivet vid platsen 
 
Specifikt denna PM behandlar de alternativ om placering som föreligger 2021, dvs platserna 
Folkparken, Kvarteret Kaktusen och Thor 15. 
 
Folkparken var ett av alternativen för placering av ett kulturhus 2015, dock ej förordat. Vad 
som kan konstateras är att lämpligheten för en placering i detta läge har minskat betydligt 
sedan rapporten 2015. Idag är området vidare bebyggt med bostäder. Denna nya 
förutsättning innebär en tydlig förändring i platsens infrastruktur (tillfartsvägar, parkering, 
gångstråk mm). Trots sin närhet till stadskärnan skall och kan Folkparken därför anses direkt 
olämplig för lokalisering av en besöksdrivande verksamhet med allt vad en sådan innebär i 
form av gods- och persontransporter, behov av tillgängliga parkeringar för tillresande och 
angöringsmöjligheter för besökare mm. Även stråksambanden med övriga delar måste anses 
svaga. I förhållande till den bedömning av olika platser som presenterades 2015 har 
Folkparkens förutsättningar att hysa ett kulturhus försämrats. 
 
JEM/FIX (kvarteret kaktusen) I Höganäs är det i meter mätt inte långa avstånd mellan 
stadens olika delar men kommunens storlek tillsammans med olika barriärer gör att Kaktus 
kvarteret måste bedömas som mindre lämpligt då en sådan etablering än en gång bidrar till 
splittring av besöksdrivande verksamheter i Höganäs. Den positiva effekt som kan föreligga i 
möjligheten att exponera ett kulturhus för förbipasserande är att betrakta som mindre med 
de förutsättningarna i infrastruktur som gäller i denna lokalisering.  
Det skulle kunna hävdas att Kaktusområdet med sin fysiska placering mellan Övre och nedre 
Höganäs skulle kunna vara en länk mellan stadens olika delar men också en plats där många 
Höganäs besökare passerar på väg 111 (vilken kan betraktas som en barriär). De negativa 
effekterna är dock att bedömas som större än de positiva i detta läge. En länk mellan 
Höganäs olika delar kommer inte att kunna utvecklas och de betydande mötesplatserna 
(mest besöksdrivande verksamheterna) är inte längre placerade i övre Höganäs. Splittringen 
av stadens utbud kvarstår och förutsättningarna att stärka och utveckla en attraktiv 
stadskärna minskar. Höganäs storlek medger inte en splittring av utbud.  
 
Thor 15. I utvärderingen 2015 bedömdes dåvarande lokalisering av bibliotek och 
möjligheterna att utveckla Widdings villa som de lokaliseringar av ett kulturhus som bäst 
gagnade en positiv stadsutveckling i Höganäs; 
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Fyra platser bedöms däremot som lämpliga alternativ för placering. Var och en av dessa 
platser visar olika kvaliteter – Widdings villa, Bruksskolan, Stationshuset och hamnen. 
Dessutom bedöms nuvarande lokaliseringsplats för biblioteket. 
 

 Nuvarande 
Widdings 
villa Brukskolan Stationshuset Hamnen 

Befintliga verksamheter 5 4 4 4 4 
Merkostnad 4 2 3 2 4 
Alternativ användning 4 4 4 3 3 
Gångstråk 5 4 3 2 1 
Kollektivtrafik 3 3 3 4 2 
Parkering 3 4 4 4 4 
Närhet till stadens mitt 5 5 4 4 2 
Stadsliv 5 4 4 3 2 
SUMMA 34 30 29 26 22 

 
 
Som omedelbar granne till de två ”bästa alternativen” i samband med platsbedömningen 
2015 är Thor 15 fortsatt det alternativ som bedöms som det mest attraktiva för en 
lokalisering av ett kulturhus. Under de senaste åren har olika stadsutvecklingsprojekt 
dessutom inneburit en stärkt struktur i denna del av Höganäs. Förtätning och 
miljöupprustning har bidragit till att stärka platsens kvaliteteter. Vad som är viktigt är att ett 
kulturhus uppvisar en öppenhet mot gaturummet för att stärka känslan av att det 
förekommer aktiviteter i staden. En placering i detta läge bör också starkt bidra till att 
utveckla stråkkvaliteterna i stadsrummet 
 
I rapporten 150819 - PLACERING AV KULTURUTBUD I HÖGANÄS, presenterades följande 
slutsats vilken än idag kan anses gälla; 
 
En investering i kultur och besöksnäring ger på sikt en god möjlighet att skapa och utveckla 
ett viktigt handels- och besöksnav i Höganäs. Utveckling och placering av ett kulturhus i 
Höganäs påverkas av att det inte finns en etablerad och tydlig mittpunkt som kan sägas vara 
kommunens/stadens nav. Det finns uppenbarligen en vilja från stadens ledning att staden 
skall ges en traditionell stadsuppbyggnad med en attraktiv hierarki. Flertalet svenska städer, 
orter och kommuner har vanligen en tydlig mittpunkt. Det kan vara ett torg, en 
kyrkobyggnad, ett resecentrum eller motsvarande. Höganäs har under åren genomfört flera 
centrumförflyttningar som sätter sin prägel på nuvarande struktur. Att sprida aktiviteter och 
dragkrafter är inte en på sikt framgångsrik strategi. Även korta avstånd kan upplevas som 
psykologiskt långa om de inte binds samman med attraktiva upplevelser.  
 
Det finns naturligtvis möjligheter att placera ett kulturhus på vilken som helst av de 
föreslagna platserna eller till och med på andra platser som över tid kan vara aktuella. Vad 
som då sker är att bilden av en splittrad stadsbyggnad stärks. Enheterna var och en för sig 
kan mycket väl fungera men kommer att stå som solitärer i marknaden. Det föreligger inga 
omedelbara positiva samlokaliseringseffekter.  
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Slutsats 
Det är lätt att hamna i diskussioner om stadsutveckling där en debatt ofta handlar om att 
föra fram negativa ”emot” argument för enskilda företeelser när det egentligen handlar om 
att planera en utveckling ”för” en positiv och attraktiv utveckling. 
 
Placering av besöksdrivande verksamheter som kulturhus, idrottsanläggningar och stadshus 
är exempel på unika möjligheter att skapa stadsbildningar och stärka orter när det gäller 
struktur och samlad attraktionskraft. När väl denna möjlighet väl ges och ett tidsfönster är 
öppet är det viktigt att ta detta tillfälle i akt. 
 
En bedömning av flera olika alternativa placeringar i Höganäs har genomförts i omgångar 
vad avser ett nytt kulturhus i kommunen. Den bedömning av placering vilken har 
förutsättning att möjliggöra en positiv utveckling av en stadskärna och stadsutveckling är 
Kvarteret Thor 15. Höganäs behöver utveckla en tydlig stadsstruktur med stråk och i en skala 
som stämmer med ortens storlek och nu finns möjligheten. En stad behöver en samlad 
struktur och ett kulturhus har en viktig roll att spela som en besöksdrivande verksamhet 
inom kulturområdet. En etablering som ge möjligheter för annan verksamhet att utvecklas 
positivt.  
 
 
Martin Öberg 
Ekon Dr 
Tel 070-7208570 
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Gustaf Wingårdh (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Bertil Ziegler (M)
Charlotte Lewenhaupt (M)
Kjell-Arne Greén (C)
Mikael Stjernquist (L)
Gary Paulsson (S)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
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Mats White (arkitekt Jais arkitekter)

Sammanträdestid kl 18:30-21:20

Paragrafer §22

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Larsson (M) med Margareta Widell (M) som ersättare

Göran Lock (MP) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare

Tid och plats Kommunledningskontoret, 2021-04-13 00:00

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M) §§ 20-25, 27-38 

Justerande ………………………………………………
Anna Larsson (M) med Margareta Widell (M) som ersättare                        

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-14
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2014/219
§ 22
Placering av nytt kulturhus/bibliotek
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslöt den 28 februari 2019 § 10 att fastställa bibliotekets nuvarande 
lokalisering som aktuell plats för utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs kommun 
samt uppdrog åt kommunstyrelsen att snarast ge förslag på utformning och gestaltning för ett 
nytt bibliotek/kulturhus.

Kommunen genomförde under våren 2018 en arkitekttävling på hur ett nytt kulturhus/bibliotek 
på befintlig lokalisering kan se ut i framtiden. Som underlag för deras arbete användes ett 
lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen. De tre förslagen presenterades under hösten 
2018 för en grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander, kultur- och 
fritidsutskottets ordförande Anders Ståhl, kommunchef Herman Crespin, kultur- och 
fritidsförvaltningens chef Anneli Sjöborg, fastighetschef John Nielsen och dåvarande 
stadsarkitekt Sverker Tingdal. Gruppens bedömning var att Jais förslag var det mest lämpliga att 
gå vidare med i den fortsatta processen.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 § 113 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
initiera en planprocess som möjliggör en utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus på nuvarande 
lokalisering i enlighet med Jais Arkitekter reviderade förslag. Det reviderade förslaget hade 
omarbetats tillsammans med bostadsrättsföreningen Riksbyggen Höganäshus Nr 3 som idag äger 
fastigheten. Det reviderade förslaget innebär att kommunen behöver förvärva, dels nuvarande 
lokaler av bostadsrättsföreningen, samt fyra lägenheter på tredje våningen ovanför bibliotekets 
nuvarande kontorslokaler av Höganäs AB.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019 § 182 att uppdra åt 
kommunledningskontoret att dels fortsätta diskussionen med Höganäs AB gällande kommunens 
intresse att förvärva bolagets bostadsrätter, samt att fortsätta diskussionen med 
bostadsrättsföreningen gällande ett förvärv av den delen av fastigheten där kommunen ska 
bedriva biblioteks- och kulturverksamhet samt bildande av ett 3-D fastighetsbildning. I 
investeringsplanen finns budgeterat 95 miljoner kronor för nytt bibliotek/kulturhus.

Arbetet 2020 har fokuserats på att komma överens med bostadsrättsföreningen respektive 
Höganäs AB om villkoren för ett förvärv av respektive fastighet/lokaler. Som ett led i detta 
arbete har kommunen tagit fram en extern värdering på fastigheterna. Höganäs AB och 
kommunen har i princip varit överens om prisbilden på de fyra lägenheter som idag ägs av 
Höganäs AB.

När det gäller den delen som kommunen behöver förvärva av bostadsrättsföreningen har både 
kommunen och föreningen låtit göra externa värderingar. Värderingarna pekar på ett värde inom 
intervallet 10 - 15 miljoner kronor. Dessa värderingar ligger dock långt under det beloppet som 
föreningen behöver för att kompensera för bortfallet av den hyra och de lokal- och 
bostadsavgifter som blir följden av en försäljning, varför föreningen vill ha en köpeskilling på 35 
miljoner kronor. Efter ett antal försök att komma överens i frågan kan vi konstatera att parterna 
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står långt ifrån varandra vad gäller villkoren för ett förvärv. Därmed har förutsättningarna för att 
kunna genomföra projektet på bibliotekets nuvarande lokalisering ändrats.

Utredning
Ur ett stadsutvecklingsperspektiv är en lokalisering på Köpmansgatan den bästa. Det finns 
förutsättningar och möjligheter att utveckla stadskärnan och aktiviteter. Dessutom har biblioteket 
ett betydande antal besökare som skapar liv i området. En placering på Köpmansgatan är också 
en viktig pusselbit för att binda samman området kring Magasin 36 och Finkeramiska med 
stadskärnan och hamnområdet. Tidigare utredningar, tillsammans med de investeringar och 
utvecklingsinsatser som kommunen har startat för att utveckla Höganäs centrum samt Höganäs 
som destination, visar att den rimligaste placeringen för bibliotek/kulturhuset är i anslutning till 
nuvarande plats. Mot denna bakgrund har kommunledningskontoret tillsammans 
med  fastighetsavdelningen undersökt förutsättningarna vad gäller andra alternativa placeringar på 
Köpmansgatan.

Förvaltningarna har under vintern fört diskussioner med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
(SBB) gällande ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheten Thor 15 och Höganäs 36:16. 
Fastigheterna ägs av SBB Höganäs 15 KB med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 
koncernmoder respektive Höganäs kommun. Kommunledningskontoret har mot denna 
bakgrund låtit Jais Arkitekter ta fram skisser på hur ett nytt bibliotek/kulturhus skulle kunna 
gestaltas och utformas inom fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16, se bilaga 1. Som underlag 
för deras arbete har det använts samma lokalprogram som i tidigare förslag. Uppdraget till Jais 
Arkitekter var liksom tidigare att ta fram något som är utmanande, funktionellt, inbjudande och 
hållbart över tiden för en verksamhet i ständig utveckling. Föreslagen byggnad ska ha en stark 
karaktär och stimulera till möten mellan människor. Viktigt är också att den nya byggnaden 
förstärker stadsbilden.

Kommunledningskontorets uppfattning är att ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 
15 och Höganäs 36:16 erbjuder många fördelar jämfört med nuvarande lokalisering. Stråket 
Magasin 36, Finnkeramiska/Blåhallen, Brukskolan, förbi det nya bibliotek/kulturhuset och ner 
till Kvickbadet och hamnområdet blir enklare och tydligare. Det nya förslaget kopplar också på 
ett bättre sätt ihop Storgatan med Köpmansgatan och bjuder därmed in besökare till 
Köpmansgatan från olika håll. Det nya förslaget innebär också mindre svåra ingrepp i befintlig 
fastighet vid byggnationen, vilket gör att kostnaderna för projektet blir lägre. Kommunen 
behöver inte heller leta efter tillfälliga lokaler under byggnationstiden eftersom verksamheten kan 
vara kvar på befintlig plats tills den nya är klar. Priset för ett eventuellt förvärv av att Thor 15 
ligger också inom budgeterad ram och dessutom behöver inte kommunen förvärva Höganäs 
AB:s bostadsrätter för att kunna genomföra projektet. Byggprojektet påverkar inte heller några 
direkta grannar som ska bo i en byggarbetsplats under byggtiden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nu tillsammans med SBB seriöst undersöker 
förutsättningarna för att utveckla ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och 
Höganäs 36:16. Som grund för det arbetet har ett optionsavtal mellan kommunen och SBB tagits 
fram. Avtalet innebär att kommunen ska ta fram systemhandlingar för projektet och att parterna 
var för sig utifrån dessa systemhandlingar räknar fram ett förslag till nytt bibliotek/kulturhus 
innebärande att, antingen förvärvar kommunen fastigheten och bygger ett nytt 
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bibliotek/kulturhus i egen regi, eller att SBB genomför projektet och hyr det till kommunen för 
en period av 20 år. Det är viktigt att notera att kommunen ensidigt beslutar om vilket av 
ovanstående alternativ som kommunen väljer att gå vidare med.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 37,
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 54,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, optionsavtal den 25 januari 2021,
Jais arkitekter, skiss Thor 15, den 26 januari 2021.

Förslag till beslut
Jäv
Bo Caperman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Lina Östergren (M) ersätter i hans ställe.
 
Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Lennart Nilsson (S), Emma Wennerholm (V), Fredrik Eljin (KD), Johan 
Ingvarson (MP) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Christian Johansson (SD) och Louise Stjernquist (L) yrkar att ärendet återremitteras för att ta 
fram fler förslag på placeringar av kulturhus med fokus på Övre Höganäs.
 
Beslutsgång - angående Christian Johanssons (SD) och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss.
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer yrkandena om återremiss under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandena.
 
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå yrkandena om återremiss.
Nej-röst för bifall till yrkandena om återremiss.
 
Omröstningsresultat
Med 33 ja-röster för avslag och 5 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå 
yrkandena om återremiss.
 
Beslutsgång - angående kommunstyrelsens förslag
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna optionsavtalet mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten 
Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med 
utgångspunkt i Jais Arkitekter skiss daterad den 26 januari 2021,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
optionsavtalet,

att tidigarelägga 1,5 mnkr i investeringsmedel till 2021 för utrednings och arkitektkostnader för 
projektet kulturhus.

Reservationer
Louise Stjernquist (L) och Christian Johansson (SD) reserverar sig mot att avslå yrkandena om 
återremiss.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

Anslaget nedtaget den 2021-05-10
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Voteringslista: §22
Ärende: Placering av nytt kulturhus/bibliotek,  KS/2014/219

Voteringslist(or)
Christian Johanssons (SD) och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X
Gertrud Greén (C), vice ordförande X
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X
Peter Schölander (M), ledamot X
Anders Ståhl (M), ledamot X
Pia Möller (M), ledamot X
Lars Linderot (M), ledamot X
Marie Tidedal (M), ledamot X
Göran Bengtsson (M), ledamot X
Judith Melin (M), ledamot X
Ingemar Narheim (M), ledamot X
Solweig Stjernvall (M), ledamot X
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X
Anna Larsson (M), ledamot X
Margareta Widell (M), ledamot X
Gunilla Tengvall (M), ledamot X
Ulf Molin (C), ledamot X
Anna Hedbrant (C), ledamot X
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X
Fredrik Eljin (KD), ledamot X
Lennart Nilsson (S), ledamot X
Gabriella Andersson (S), ledamot X
Reinhold Knutsson (S), ledamot X
Carola Persson (S), ledamot X
Peter Graff (S), ledamot X
Emma Wennerholm (V), ledamot X
Johan Ingvarson (MP), ledamot X
Göran Lock (MP), ledamot X
Christian Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Idegård (SD), ledamot X
Louise Stjernquist (L), ledamot X
Ros-Mari Paulsson (L), ledamot X
Ulrika Adsersen (L), ledamot X
Mira Gerxhaliu (M), ersättare X
Fredrik Walderyd (M), ersättare X
Lina Östergren (M), ersättare X
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Gary Paulsson (S), ersättare X
Liselott Hansson Malmsten (MP), ersättare X
Resultat 33 5 0
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Försäljning av Brunnby Bräcke 2:47 samt uppförande av 
nytt särskilt boende i Nyhamnsläge 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upphandlingen 
bestående av fastighetsförsäljning, uppförandet av ett nytt vårdboende samt driften av ett nytt 
vårdboende i Nyhamnsläge. Driften av omsorgsverksamheten i det nya boendet ska upphandlas 
enligt förfrågningsunderlaget beslutad av socialnämnden den 22 maj 2018. 
 
Av de anbud som inkom framgick att kostnadsnivån, var väsentligt högre än budgetutrymmet och utifrån 
vad kommunen betalar för motsvarande tjänster idag.  
Eftersom det inte var sannolikt att vid en förhandling få ned kostnaderna i en rimlig nivå, utan att 
göra otillåtna ändringar i upphandlingsdokumenten förhandlingsvägen, avbröts upphandlingsförfarandet 
då sakliga skäl förelåg, i enlighet med bifogade bilaga med grunder för beslut. 
 
Kommunchef/Kommunledningskontoret fick på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-04 § 28 i 
uppdrag att ta fram förslag för vidare hantering av uppdraget bestående uppförande och drift av nytt 
vårdboende samt fastighetsförsäljning av det befintliga vårdboendet. 
 
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2021 § 81 att föreslå kommunfullmäktige att bygga ett nytt 
vårdboende i Nyhamnsläge samt att det nya boendet ska drivas i egen regi via Höganäs Omsorg AB. I och 
med det så behöver nuvarande vårdboende säljas vidare. Kommunledningskontoret har tillsammans med 
Teknik- och fastighetsförvaltningen förhandlat fram ett försäljningspris med SBB Norden AB av 
Nyhamnsgården, Brunnby Bräcke 2:47 i syfte att omvandla fastigheten till trygghetsboende. SBB lämnade 
det bästa anbudet då kommunen genomförde tidigare upphandling. Det föreslagna försäljningspriset på 
Nyhamnsgården Brunnby Bräcke 2:47 är 48 000 000 kronor och överlämnandet skall ske den 1 januari 
2025 då ett nytt särskilt boende med 60 platser beräknas vara klart. 
 
Det finns ett upprättat förslag på utformning av nytt särskilt boende som är godkänt av 
socialförvaltningen. Det finns upptaget 140 mnkr i investeringsbudgeten för 2022-2024 för uppförande av 
ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 3 februari 2021, 
Avbrytandebeslut, den 28 februari 2021. 
Köpeavtal av fastigheten Brunnby Bräcke 2:47 
Utformningsförslag nytt vårdboende Brunnby Bräcke 2:108 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att godkänna föreslaget köpeavtal med SBB Norden AB och genomföra försäljning av Brunnby Bräcke 
2:47 Nyhamnsgården, 
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att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att handla upp entreprenör för byggnation av ett nytt 
särskilt boende i Nyhamnsläge, Brunnby Bräcke 2:108 enligt upprättat förslag på utformning som är 
godkänt av socialförvaltningen 
 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef  

Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Höganäs kommun  
Centralgatan 20 
263 82 Höganäs 
 

Angående upphandling Uppförande av byggnad för respektive drift av 
vårdentreprenad i Höganäs kommun - KS/2020/142  
 
1. BAKGRUND 

Höganäs kommun har genomfört ett förhandlat förfarande med föregående 
annonsering enligt 6 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) avseende 
”Uppförande av byggnad för respektive drift av vårdentreprenad i Höganäs kommun”. 
Ansökningstiden utgick den 1 september 2020. De anbudssökande som klarade 
uppställda krav på ansökans form och innehåll samt uppställda kvalificeringskrav har 
härefter inbjudits att inkomma med anbud. Sista dag för inkommande av anbud var den 
4 februari 2021. Anbud har inkommit. Tilldelningsbeslut har ännu inte meddelats.  

2. BESLUT 

Upphandlingen avseende ”Uppförande av byggnad för respektive drift av 
vårdentreprenad i Höganäs kommun” avbryts.  

3. GRUNDER FÖR BESLUT 

3.1. Enligt EU-domstolens rättspraxis har en upphandlande myndighet inte något absolut 
skyldighet att fullfölja en påbörjad upphandling, se mål C-92/00 ”Hospital Ingenieure 
Krankenhaustechnik”, punkterna 40-41 i avgörandet. En upphandling kan i vissa fall 
avbrytas av den upphandlande myndigheten. Ett avbrytandebeslut måste dock vila på 
sakliga skäl, får inte vara godtyckligt och skall vidare vara i överensstämmelse med de 
grundläggande bestämmelserna i EU-fördraget.  

3.2. LOU saknar reglering kring när en upphandlande myndighet får avbryta en upphandling.  
Det behöver inte heller föreligga någon undantagssituation eller några tungt vägande 
skäl för att en upphandling ska kunna avbrytas (se EU-domstolens avgörande i målet mål 
C-27/98, ”Fracasso och Leitschutz”. Den upphandlande myndigheten kan själv avgöra 
när en inledd upphandling behöver avbrytas. Den upphandlande myndigheten får 
därvidlag anses ha ett stort utrymme för att göra bedömningar avseende när och om 
den vill avbryta en upphandling på grund av ett sakligt skäl föreligger. Skälen för 
avbrytande ska anges enligt 12 kap. 12 § andra stycket LOU. Sammanfattningsvis skall 
alltså beslutet att avbryta upphandlingen vila på sakligt godtagbara skäl, godkända av 
rättsordningen.  
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 2 (2) 

3.3. I ett avgörande från dåvarande Regeringsrätten, mål RÅ 2009 ref. 43, varvid en kommun 
beslutade att avbryta en upphandling, anförde kommunen bland annat följande. Skälet 
för beslutet att avbryta upphandlingen var att inkomna anbud översteg kommunens 
budget för tjänsten. Regeringsrätten fann att kommunens beslut att avbryta 
upphandlingen vilat på sakligt godtagbara skäl. Se även avseende grunden att 
upphandlingar avbryts på denna grund i avgörandena från Kammarrätten i Sundsvall, 
mål nr 2991-06, och Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3613-09. 

3.4. De inkomna anbuden – och särskilt det anbud som ligger bäst till – kan konstateras vara, 
efter genomgång av dessa vid den initiala anbudsutvärderingen, högre än vad 
kommunens budget medger och utifrån vad kommunen idag betalar för motsvarande 
tjänster. För den del av anbudet som avser hyra för gemensamma utrymmen skulle det 
bästa av de inkomna anbuden överstiga den kostnad som kommunen har idag för 
motsvarande tjänster med ca 45 procent. (Totalt ca 12 miljoner kronor sett över den 
kortaste anbudstiden 10 år.) 

3.5. Det förefaller osannolikt att kommunen, utan att göra otillåtna ändringar i 
upphandlingsdokumenten förhandlingsvägen skall kunna nedbringa anbuden på en nivå 
som ryms inom kommunens budget. Detta innebär således att det redan på denna grund 
föreligger sakliga skäl för avbrytande av upphandlingsförfarandet. 

3.6. Sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandling föreligger vidare enligt vägledande 
rättspraxis när det visar sig att ett utförande i den upphandlande myndighetens regi när 
billigare än inkomna anbud, se Kammarrätten i Göteborg avgörande av den 18 mars 
2014, mål nr 7224-13. Kommunen har låtit beräkna enligt följande att vid ett uppförande  
av motsvarande byggnad i egen regi blir kostnaden mellan ca 30-60 procent lägre än det 
lägsta av de inkomna anbuden för den del av anbudet som avser hyra av gemensamma 
utrymmen. ( Totalt mellan ca 11-22 miljoner kronor sett över den kortaste anbudstiden.) 

3.7. Ovanstående innebär att det också på denna grund föreligger sakliga skäl för avbrytande 
av upphandlingsförfarandet. 

 
 
Höganäs den 4 mars 2021  
 
 
Herman Crespin 
Kommunchef
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UTKAST 
KÖPEAVTAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

Säljare: Höganäs kommun org.nr 212000-1165, 263 82 Höganäs I 
det följande “Säljaren”. 

 
 

Köpare:  SBB Norden AB org. nr 559053-5174 eller något av 
dess dotterbolag i det följande "Köparen". 

 
 
 
Fastighet: Nyhamnsläge Brunnby Bräcke 2:47  

 
 

Köpeskilling: Förtio åtta miljoner /48.000.000/ kronor 
 
 
 

1. Överlåtelsemening 
 

Säljaren överlåter och försäljer härmed den ovan angivna fastigheten till köparen 
för den köpeskilling som angivits ovan samt följande villkor i övrigt. 

 
 

2. Tillträde 
 

Fastigheten säljs med tillträde den 1 Januari 2025. 
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3. Fastighetens skick 

 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har före undertecknandet av detta 
avtal beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och är således medveten om 
de fel eller brister som finns i fastigheten eller att sådana kan finnas på grund av 
ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen förklarar sig härmed 
godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot 
säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. 

 
 
 

4. Betalning av köpeskilling 
 

Köparen skall erlägga köpeskillingen kontant på tillträdesdagen genom insättning 
på säljarens bankgirokonto nr 5395-7247. På inbetalningskortet skall anges att 
betalningen avser likvid för fastigheten Brunnby Bäcke 2:47.  

 
Äganderätten till fastigheten övergår på köparen först då köpeskillingen erlagts. 

 

5. Köpebrev, m.m. 
 

Sedan köpeskillingen erlagts skall säljaren till köparen för undertecknande 
överlämna kvitterat köpebrev. 

 
Säljaren ska till köparen överlämna de handlingar rörande fastigheten vilka är av 
betydelse för köparen såsom ägare av denna. 

 
 

6. Lagfart, stämpelskatt, m.m. 
 

Köparen skall svara för samtliga lagfarts- och inteckningskostnader som är 
förenade med överlåtelsen. 

 
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar. 
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7. Utgifter och inkomster 
 

Kostnader för och intäkter från fastigheten för tiden innan tillträdesdagen belastar 
respektive tillkommer säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med 
tillträdesdagen belastar respektive tillkommer köparen. 

 
På tillträdesdagen skall avläsning av mätare för el, vatten m.m. göras. Köparen 
skall snarast anmäla övertag av till fastigheten hörande abonnemang för el, 
vatten m.m. 

 
 

8. Försäkring 
 

Fastigheten är försäkrad. Köparen ansvarar för att giltig försäkring finns på 
tillträdesdagen. 

 

9. Ledningar m.m. 
 

Ledningar, anläggningar m.m. som med vederbörligt tillstånd dragits genom 
respektive uppförts på fastigheten får behållas av innehavaren på oförändrade 
villkor. 

 

10. Fastighetens användning 
 

Fastigheten används som vårdboende och säljaren har för avsikt att uppföra 
ett nytt vårdboende som beräknas stå klart senast 1 Januari 2025. Befintliga 
hyresgästerna kommer erbjudas plats på vårdboende i kommunen om någon 
av de befintliga hyresgästerna inte vill/kan flytta skall de bo kvar med 
oförändrade villkor. Fastigheten säljs i syfte att omvandlas från vårdboende till 
trygghetsboende. Köparen accepterar härmed ovanstående och svarar ensam 
för att gällande planer och beslut som kan fattas av myndigheter 
överensstämmer med vad köparen har utgått från eller förutsatt vid förvärvet. 

 
 

11. Fullständigt avtal 
 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan köparen och säljaren i anledning av 
överlåtelse av fastigheten och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser 
oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen. 
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12. Giltighet 
 

Detta avtal är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt för köparen om inte 
kommunfullmäktige i Höganäs kommun godkänner avtalet genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 

 
 

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

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav säljare och köpare 
tagit var sitt. 

 
 

Ort/datum Ort/datum  
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
 
 
Signatur Signatur 
 
 
____________________________ _____________________________ 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
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LINDH Arkitektur Tel: 072-7121940  
Bärmöudd 635  
193 91 Sigtuna  
lotta@lindharkitektur.se 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
UPPDRAG 

Äldreboende, ”Nya Nyhamnsgården” 
UPPDRAGSLEDARE 

Lotta Lindh 
DATUM 

2021-01-28 

UPPDRAGSNUMMER 

2230 
KUND 

 
REVDATUM 

 

STATUS 

ANBUDSHANDLING 
TEKNIKOMRÅDE 

A 

 

HANDLINGENS NR. REV HANDLINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REVDATUM STATUS 

40-0 
Situationsplan 

      

A-40-0-100  Situationsplan illustr.  - 2021-01-28   

A-40-0-101  Situationsplan  1:500/A3 2021-01-28   

       

40-1 Plan       

A-40-1-100  Plan 1 1:250/A3 2021-01-28   

A-40-1-101  Plan 2 1:250/A3 2021-01-28   

A-40-1-102  Plan 3 1:250/A3 2021-01-28   

       

40-2 Sektion       

A-40-2-100  Sektioner 1:200/A3 2021-01-28   

       

40-3 Fasad       

A-40-3-100  Fasad mot Syd / Väst 1:250/A3 2021-01-28   

A-40-3-101  Fasad mot Norr / Öst 1:250/A3 2021-01-28   

       

40-4 Övrigt       

A-40-4-100  Färgsättning/Material - 2021-01-28   

A-40-4-101  Volymstudie - 2021-01-28   

A-40-4-102  Visionsbild  - 2021-01-28   

A-40-4-103  Areaberäkning - 2021-01-28   

A-40-4-104  Gemensamma 
utrymmen 

- 2021-01-28   
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UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE
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A1
A3

SIGNBET ÄNDRINGEN AVSER DATUM

org.nr. 559134-4857

A

2021-01-28 L. LINDH
ÄLDREBOENDE

L. LINDH

ANBUDSHANDLING
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2230

LINDH ARKITEKTUR AB
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DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

SKALA NUMMER BET

A1
A3

SIGNBET ÄNDRINGEN AVSER DATUM

org.nr. 559134-4857

A

2021-01-28 L. LINDH
ÄLDREBOENDE

L. LINDH

ANBUDSHANDLING

"Nya Nyhamnsgården"
Kv Brunnby Bräcke 2:108, Höganäs

A-40-0-101

SITUATIONSPLAN

2230

LINDH ARKITEKTUR AB
Bärmöudd 635, 193 91 Sigtuna
Telefon 072-7121940

1:500

GÅNG

CYKEL

CYKEL

G
ÅN

G

¯ 1:500
reteM 0402010

Sadelmakarvägen

Skonarevägen

V
äg 111

N
äm

ndem
ansvägen

Stinsvägen

N
orra S

tinsvägen

INFART

UTFART

Varutransporter,
avlastningszon.

N

TM

TM

TM

TT

TS

TS

TM

INFOSKÄRM POSTBOXAR
46,3 m²
Entré

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum92,0 m²

Korridor

K K F ST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum 93,6 m²

Korridor

KKFST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

12,9 m²
Varumottagning

60,8 m²
Korridor

5,2 m²
Rehabkontor

10,0 m²
Närförråd

10,9 m²
Förråd

23,8 m²
Rum

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K
32,7 m²

Uppehållsrum

K
K
F

ST

DMDM
UM

HS

43,6 m²
Avdelningskök

34,7 m²
Återvinning

7,1 m²
Hiss

3,7 m²
Hiss

3,9 m²
EL

12,0 m²
Städ/skölj

60,5 m²
Rehab

48,2 m²
Aktivitetsrum

34,5 m²
UC

15,4 m²
Städ/skölj

15,4 m²
Städ/skölj

10,0 m²
Närförråd

10,0 m²
Närförråd

4,8 m²
RWC

6,1 m²
Reception

4,4 m²
Förråd

1,6 m²
WC

24,2 m²
Omklädningsrum

48 Z-skåp
Damer

1,2 m²
Dusch

1,6 m²
WC

20,5 m²
Omklädningsrum

1,2 m²
Dusch

1,6 m²
WC

1,2 m²
Dusch

15,3 m²
Personaltvätt

TM
TM

TT

TS

28 Z-skåp
Herrar

6,1 m²
WC/Dusch

24,0 m²
Tvättstuga

5,5 m²
Sluss

97,0 m²
Korridor

18,5 m²
Inglasad uteplats

18,5 m²
Inglasad uteplats

18,5 m²
Inglasad uteplats

56,4 m²
Lägenhetsförråd

FONTÄNFONTÄN

2,8 m²
Dokumentation

2,8 m²
Dokumentation

FONTÄN

2,8 m²
Dokumentation

20,1 m²
Ljusgård

19,6 m²
Ljusgård

20,1 m²
Ljusgård

SP SP

SP
ENTRÉVaru-

mottagning

Återvinning

TRÄDGÅRDSENTRÉ

Uteplats

Uteplats
SEKTION ASEKTION B

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

SKALA NUMMER BET

A1
A3

SIGNBET ÄNDRINGEN AVSER DATUM

org.nr. 559134-4857

A

2021-01-28 L. LINDH
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ANBUDSHANDLING
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Kv Brunnby Bräcke 2:108, Höganäs

A-40-1-1001:250

PLAN 1

2230
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TM

TM

TM

TT

TS

TS

TM

INFOSKÄRM POSTBOXAR
46,3 m²
Entré

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum92,0 m²

Korridor

K K F ST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum 93,6 m²

Korridor

KKFST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

12,9 m²
Varumottagning

60,8 m²
Korridor

5,2 m²
Rehabkontor

10,0 m²
Närförråd

10,9 m²
Förråd

23,8 m²
Rum

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K
32,7 m²

Uppehållsrum

K
K
F

ST

DMDM
UM

HS

43,6 m²
Avdelningskök

34,7 m²
Återvinning

7,1 m²
Hiss

3,7 m²
Hiss

3,9 m²
EL

12,0 m²
Städ/skölj

60,5 m²
Rehab

48,2 m²
Aktivitetsrum

34,5 m²
UC

15,4 m²
Städ/skölj

15,4 m²
Städ/skölj

10,0 m²
Närförråd

10,0 m²
Närförråd

4,8 m²
RWC

6,1 m²
Reception

4,4 m²
Förråd

1,6 m²
WC

24,2 m²
Omklädningsrum

48 Z-skåp
Damer

1,2 m²
Dusch

1,6 m²
WC

20,5 m²
Omklädningsrum

1,2 m²
Dusch

1,6 m²
WC

1,2 m²
Dusch

15,3 m²
Personaltvätt

TM
TM

TT

TS

28 Z-skåp
Herrar

6,1 m²
WC/Dusch

24,0 m²
Tvättstuga

5,5 m²
Sluss

97,0 m²
Korridor

18,5 m²
Inglasad uteplats

18,5 m²
Inglasad uteplats

18,5 m²
Inglasad uteplats

56,4 m²
Lägenhetsförråd

FONTÄNFONTÄN

2,8 m²
Dokumentation

2,8 m²
Dokumentation

FONTÄN

2,8 m²
Dokumentation

20,1 m²
Ljusgård

19,6 m²
Ljusgård

20,1 m²
Ljusgård

SP SP

SP
ENTRÉVaru-

mottagning

Återvinning

TRÄDGÅRDSENTRÉ

Uteplats

Uteplats
SEKTION ASEKTION B

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ

TRÄDGÅRDS
ENTRÉ
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10,3 m²
Medicinrum

KK

9,6 m²
Centralstäd

96,5 m²
Samlingssal

35,7 m²
Personal

39,7 m²
Fläktrum

INFOSKÄRM POSTBOXAR

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum91,5 m²

Korridor

K K F ST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H
G
G
G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

32,7 m²
Uppehållsrum

93,6 m²
Korridor

KKFST

DM
DM

UM
HS

43,6 m²
Avdelningskök

60,9 m²
Korridor

10,0 m²
Närförråd

23,8 m²
Rum

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

HS/K

Ö/H G G G

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum 6,1 m²

WC/Dusch

HS/K

Ö/HGGG

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum

6,1 m²
WC/Dusch

HS/K

Ö/H G G G

23,8 m²
Rum6,1 m²

WC/Dusch

HS/K
32,7 m²

Uppehållsrum

K
K
F

ST

DMDM
UM

HS

43,6 m²
Avdelningskök

7,1 m²
Hiss

3,7 m²
Hiss

3,9 m²
EL

12,0 m²
Städ/skölj

15,4 m²
Städ/skölj

15,4 m²
Städ/skölj

10,0 m²
Närförråd

10,0 m²
Närförråd

4,8 m²
Personal RWC

4,4 m²
Förråd

28,9 m²
Trapphus

10,4 m²
Pentry

K/F
HS

M

4,0 m²
Förråd

5,3 m²
RWC

DM

HS

56,4 m²
Lägenhetsförråd

9,9 m²
Samtalsrum

4,6 m²
Skrivarrum

37,4 m²
Admin

19,0 m²
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AREABERÄKNING OCH
SVÄLLNINGSTAL

2230

LINDH ARKITEKTUR AB
Bärmöudd 635, 193 91 Sigtuna
Telefon 072-7121940

AREABERÄKNING

BTA
Plan 1         2401 kvm 

Plan 2         2339 kvm

TOTAL (hel byggnad)      4740 kvm

BOA
Lgh inkl hygienrum och pentry      1830 kvm      

Gemensamt (v-rum, avd kök, frd, skölj)     684 kvm

Korridorer inom avdelning       568 kvm

TOTAL (6 avdelningar)      3082 kvm

LOA/BIA
Plan 1 (Verksamhet inkl miljörum, UC, Elc, lgh frd)         392 kvm 

TOTAL           805 kvm

(LOA+BOA)/BTA = 82% (805+3082)/4740=0,82

LOA+BOA        3887 kvm

SVÄLLNINGSTAL

LOA:V     Lokalarea för verksamhet

BOA     2514 kvm  (1830+684)

LOA:V           805 kvm  (392+413)

TOTAL     3319 kvm

BOA     2514 kvm  (1830+684)

LOA:V           805 kvm  (392+413)

LOA:K          806 kvm  (568+132+106)

TOTAL     4125 kvm

SVÄLLNINGSTAL:

(BOA + LOA:V + LOA:K) / (BOA + LOA:V) = 4125 / 3319 = 1,24 (24%)
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-05-26    
 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 

Roger Andersson (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Ulrika Adsersen (L) 
Christian Johansson (SD) 
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Cecilia Lindestam-Viebke (enhetschef vård och omsorg) 
Dorte Svensson (enhetschef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 
Simone Magaard (nämndsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-16:00 
  
Paragrafer §81 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) Peter Graff (S) som ersättare 
  
Datum och plats 2021-06-03, Servicecentret  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Simone Magaard 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Christian Johansson (SD) Peter Graff (S) som ersättare                         
 
 
Protokollet justerat  2021-06-03 
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Tillkännagivandet av justeringen har  2021-06-04 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-05-26    
 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 

 
     SN/2021/140 
§ 81 
Förslag att bygga Nya Nyhamnsgården 
Sammanfattning av ärendet   
Att bygga Nya Nyhamnsgården innebär att framtida vård och omsorgsbehov tillgodoses både 
avseende boendemiljö, arbetsmiljö och driftseffektivitet. En större arbetsplats ger större 
möjligheter till flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstider för personal i det vårdnära arbetet. 
Om Nyhamnsgården ersätts med Nya Nyhamnsgården á 60 platser innebär det en utökning 
med 22 platser. Just nu finns det inget som tyder på ett behov av utökning av antalet platser. 
Skulle det visa sig att antalet platser är för många när Nya Nyhamnsgården står klart kan 
därför avveckling av äldre enheter aktualiseras. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 12 maj 2021, § 85, 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 april 2021, 
Socialförvaltningen, utredning gällande byggnation av Nya Nyhamnsgården den 13 april 2021. 
 

Förslag till beslut 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bygga Nya Nyhamnsgården, 
 
att Höganäs Omsorg driver Nya Nyhamnsgården. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2021-06-30
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 SOCIALNÄMNDEN   

   2021-04-13    SN/2021/140 
 

 
 
 
 
 

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

Förslag att bygga Nya Nyhamnsgården  
Sammanfattning av ärendet 
Att bygga Nya Nyhamnsgården innebär att framtida vård och omsorgsbehov tillgodoses både avseende 
boendemiljö, arbetsmiljö och driftseffektivitet. En större arbetsplats ger större möjligheter till flexibilitet i 
arbetsuppgifter och arbetstider för personal i det vårdnära arbetet. Om Nyhamnsgården ersätts med Nya 
Nyhamnsgården á 60 platser innebär det en utökning med 22 platser. Just nu finns det inget som tyder på 
ett behov av utökning av antalet platser. Skulle det visa sig att antalet platser är för många när Nya 
Nyhamnsgården står klart kan därför avveckling av äldre enheter aktualiseras.  
 
Beslutsunderlag  
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 april 2021, 
Socialförvaltningen, utredning gällande byggnation av Nya Nyhamnsgården den 13 april 2021.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att bygga Nya Nyhamnsgården 
 
att Höganäs Omsorg driver Nya Nyhamnsgården.  
 
 
 

 

 
 Cecilia Lindestam-Viebke 

  Avdelningschef 
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 Datum 1 (6) 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

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

 

UTREDNING GÄLLANDE BYGGNATION AV 
NYA NYHAMNSGÅRDEN 1 
 
UPPDRAGET 

Att bygga Nya Nyhamnsgården innebär att framtida vård och omsorgsbehov tillgodoses 
både avseende boendemiljö, arbetsmiljö och driftseffektivitet. En större arbetsplats ger 
större möjligheter till flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstider för personal i det vårdnära 
arbetet. Om Nyhamnsgården ersätts med Nya Nyhamnsgården á 60 platser innebär en 
utökning med 22 platser. Just nu finns det inget som tyder på ett behov av utökning av 
antalet platser. Skulle det visa sig att antalet platser är för många när Nya Nyhamnsgården 
står klart kan därför avveckling av äldre enheter aktualiseras. 
 
Antal platser särskilt boende 

2019 jan  267 
2019 okt  260 (Villan flyttade in på Väsbyhemmet, minskade 7 pl) 
2021 april  253 (Korttiden flyttar in på Väsbyhemmet, minskar 7 pl) 
 
Väsby   31+ 7 korttidsplatser (2 korttidsplatser) 
Nyhamn  38 (3 lgh till korttid i avvaktan på platser på Väsbyhemmet). 
Revalyckan  32 
Sälgen   50 
Vikhaga  46 
Ljunghaga  56 + 5 korttidsplatser 
 

 
Bifall särskilt boende 

År  Bifall  
2016  123 stycken 
2017  106 stycken 
2018  122 stycken  
2019  99 stycken 
2020  92 stycken 
 

Totalt har antal bifall minskat med 25 % mellan åren 2016-2020. 
Senaste året har varit speciellt p.g.a. pandemin. Statistik visar samtidigt att det är en fortsatt 
nedåtgående trend. 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
 

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

 

Medelvärde från ansökan till verkställighet  
År  Medelvärde 
2017  58 dagar 
2018  8 dagar 
2019  26 dagar 
2020  37 dagar 
 

Analys:  
Tabellen ovan mäter från ansökan till verkställighet. Det som inspektionen för vård och 
omsorg mäter vid icke verkställda beslut är från bifall till verkställighet. Verkställighetstiden 
är kort och visar på att det finns god tillgång på platser i särskilt boende. 
 
Medianvårdtid i särskilt boende, antal dagar. 

2017  727 
2018  555 
2019  797 
2020  690 
 

Analys:  
Medianvårdtiden är förmodligen lite hög, då det finns personer som bott länge på särskilda 
boende och flyttade in tidigare än de som flyttar in idag. Vissa boende gick under 
benämningen serviceboende och kriterierna för att få plats var en annan då och får därmed 
antas höja medianvårdtiden. Genomsnittsåldern vid inflyttning är 87 år. 

 
Prognos särskilt boende 
Tillvägagångssätt: 
Utgångspunkten är antal boende i särskilt boende idag (data från procapita 24/3 2021) 
uppdelat i olika ålderskategorier. Uppräkning har skett utefter befolkningsprognos godkänd i 
KS jan 2021 via Emma Lindman 24/3. 
 
Antaganden: 

 Behov av antal platser i särskilt boende är lika stor per ålderskategori som idag 
(andel av total befolkning) 

 Genomsnittlig boendetid är densamma som idag 
 Medelvärde från ansökan till verkställighet är samma som idag 

 
Nedan visas prognos för behov av särskilt boende platser fram till och med år 2035. Det är 
så långt befolkningsprognosen sträcker sig. Den är fördelad på olika ålderskategorier, 
eftersom befolkningsprognosen ser olika ut för olika åldrar. Prognosen visar en tydlig 
ökning för den allra äldsta ålderskategorin från 146 st idag till 313 st. år 2035. Totalt behov 
år 2035 är 429 platser. 
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Diagram 1: 

 
 
 
Tabell 1: 
 

 
 

Alternativa antaganden: 

Det är rimligt att anta att det går att sänka genomsnittlig boendetid jämfört med de 690 
dagar som är fallet idag.  
Nedan är beräkning gjord utifrån 2 nya scenarion; dels om antal dagar sänks till 1,5 år, dels 
om det sänks till 1 år. Dessa nya antaganden gäller från år 2022 i beräkningsunderlaget. 

 Behov av antal platser i särskilt boende är lika stor per ålderskategori som idag 
(andel av total befolkning) 

 Genomsnittlig boendetid justeras ned från 690 dagar som idag till 548 (1,5 år) och 
även till 1 år.  

 Medelvärde från ansökan till verkställighet är samma som idag 
 
Prognos enligt de nya antagandena visar ett betydligt lägre behov av antal platser. Om 
genomsnittstiden sjönk till ett år, skulle behovet av platser vara lägre än idag med 227 platser 
år 2035. 
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Diagram 2: 

 

 
 
Tabell 2: 

 

 
 

 
Nuläge särskilt boende 
I mars 2019 fanns det upp emot 20 ledig boendeplatser och trenden höll i sig. Åtgärden blev 
att stänga Vita Villan i september 2019 och de boende flyttade in på Väsbyhemmet. I mars 
2021 stängdes korttidsenheten och ersatts med fem (sju platser) stycken befintliga lägenheter 
på särskilt boende. Det betyder att det har skett en minskning med 12 platser totalt fram till 
idag.  
 
Mediantiden från ansökan till verkställighet har de senaste åren varit kort. Inspektioner för 
vård och omsorg mäter från beslut till verkställighet och beslutet ska verkställas inom tre 
månader. Verkställighetstiden i Höganäs kommun är kort och visar att det finns god tillgång 
på platser. 
 
Beläggningsgraden på Ljunghaga som har 56 demensplatser och 5 korttidsplatser har en tid 
varit låg. Här finns möjlighet att göra om en del platser till ”vanliga” platser i stället för 
demensplatser.  
 
Andra faktorer som påverkar 
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Nybyggnation som skett och sker i Höganäs kommun och därmed bättre anpassade 
bostäder gör att det finns bättre förutsättningar att bo kvar hemma längre med hemtjänst.  
 
Ett annat antagande som kan leda till färre ansökningar är fokus på att bevara medborgarnas 
egna resurser uti behovsbedömning, individen behov i centrum (IBIC) och med 
rehabiliterande arbetssätt och tvärprofessionella team i hemtjänsten. Medarbetarna ska ha ett 
stödjande förhållningssätt och uppmuntra till att klara att göra så mycket som möjligt själv 
och få stöd när behov finns. Motsatsen kan medföra att personen blir mer passiv och 
därmed tappar de funktioner och färdigheter som personen faktiskt har. 
 
Trygghetsboende får anses som ett led i det förebyggande arbetet då det tillgodoser den 
sociala arena och trygghet då man befinner sig i ett sammanhang. Intresset av att bo på 
trygghetsboende är stort men antalet lägenheter är få. Om det blir fler trygghetsboende i 
kommunen får det antas att behovet av platser på särskilt boende inte blir lika stort. Det går 
även att bedriva en effektiv hemtjänst på trygghetsboende. 
 
SLUTSATSER 

Bygga Nya Nyhamnsgården  
Nyhamnsgården bör avvecklas då det inte motsvarar de krav t ex när det gäller 
välfärdsteknik och lokalernas utformning för att möta upp framtida vård och 
omsorgsbehov.  Nyhamnsgården är byggt som ett servicehus med stora ytor, lägenheterna 
har riktigt kök, många lägenheter är två rummare.  
 
Att bygga Nya Nyhamnsgården innebär att framtida vård och omsorgsbehov tillgodoses 
både avseende boendemiljö, arbetsmiljö och driftseffektivitet. 
 
Framtida utmaningar är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. En större 
arbetsplats ger större möjligheter till flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstider för personal 
i det vårdnära arbetet.  
 
Om Nyhamnsgården ersätts med Nya Nyhamnsgården á 60 platser innebär en utökning 
med 22 platser. Just nu finns det inget som tyder på ett behov av utökning av antalet platser. 
Skulle det visa sig att antalet platser är för många när Nya Nyhamnsgården står klart kan 
därför avveckling av äldre enheter aktualiseras. 
 
 
 
 

 
 
  

 Cecilia Lindestam-Viebke 
 Avdelningschef 
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Försäljning Vippan 3, Kapellgatan 2 Höganäs 

KS/2021/267 
   

Page 351 of 525



TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-05-31    KS/2021/267 
 

 
 
 
 
 

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

Försäljning Vippan 3, Kappelgatan 2 Höganäs 
Sammanfattning av ärendet 
Vippan 3 som ligger på Kappelgatan 2 i Höganäs har använts som stödboende för nyanlända sedan 2015. 
Nu har socialförvaltningen inget behov av stödboende längre. 
 
Det har prövats att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten, men intresset finns inte längre kvar. 
Eftersom fastigheten är uppförd som bostad (villa) och inte är lämplig för annan typ av verksamhet 
föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att fastigheten säljs på öppna marknaden. 
 
En marknadsvärdering har genomförts som visar att värdet är beräknat till 3 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Fastighetsbyrån Värdeutlåtande 
Mejl, Avstående från intresse att bedriva förskola i fastigheten 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget och sälja fastigheten till högstbjudande med prövningsrätt, 
 
att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att kontraktera mäklare och genomföra uppdraget. 
 

 

 

 Margareta Engkvist Bjärkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Från:                                  "John Nielsen" <John.Nielsen@hoganas.se>
Skickat:                             Mon, 31 May 2021 09:58:01 +0100
Till:                                     "Ingrid Larsson" <ingrid.larsson@hoganas.se>
Ämne:                               VB: VB: Vippan 3

Hej
 
Kan du diarieföra detta på KS/2021/267.
 
Mvh John
 

JOHN NIELSEN 
FASTIGHETSCHEF 
HÖGANÄS KOMMUN

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
Järnvägsgatan 8
263 38 Höganäs
TEL: 042-337419
WWW.HOGANAS.SE 

Från: Jens Stålhandske <Jens.Stalhandske@hoganas.se> 
Skickat: den 17 maj 2021 12:58
Till: John Nielsen <John.Nielsen@hoganas.se>
Ämne: VB: VB: Vippan 3
 
Hej John,
 
Dom tackar nej till att fortsätta.
Jag meddelar bygglov. Då säljer vi huset.
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JENS STÅLHANDSKE 
FASTIGHETSFÖRVALTARE 
HÖGANÄS KOMMUN

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
Järnvägsgatan 9
263 38 Höganäs
TEL: 042-337253
WWW.HOGANAS.SE 

Från: hvchristel_@hotmail.com <hvchristel_@hotmail.com> 
Skickat: den 17 maj 2021 12:39
Till: Jens Stålhandske <Jens.Stalhandske@hoganas.se>
Ämne: Re: VB: Vippan 3
 
Hej, ja det stämmer vi har bestämt att inte gå vidare med detta så tackar för oss.

Mvh Christel 

--
Skickat från Outlook Email App för Android

måndag, 17 maj 2021, 10:57AM +02:00 från Jens Stålhandske Jens.Stalhandske@hoganas.se: 

Hej Christel,

 

Har mailat Ivan gällande om hur ni ska gå vidare, han svarade mig enligt nedan:

Kan du svara hur ni ska gå vidare?
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JENS STÅLHANDSKE 
FASTIGHETSFÖRVALTARE 
HÖGANÄS KOMMUN

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
Järnvägsgatan 9
263 38 Höganäs
TEL: 042-337253
WWW.HOGANAS.SE 

Från: Ivan Hansson <ivan@gazette.se> 
Skickat: den 17 maj 2021 10:55
Till: Jens Stålhandske <Jens.Stalhandske@hoganas.se>
Ämne: Re: Vippan 3

 

Hej Jens,

 

Som jag har förstått så kommer dom inte gå vidare. Jag är inte längre delaktig i ärendet så för 
säkerhets skull ber jag dig att kontakt med Christel eller Sara för att få ett definitivt besked.

 

Ha en bra dag

//Ivan

 

11 maj 2021 kl. 08:31 skrev Jens Stålhandske <Jens.Stalhandske@hoganas.se>:
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Hej Ivan,

 

Några besked??

 

JENS STÅLHANDSKE 
FASTIGHETSFÖRVALTARE 
HÖGANÄS KOMMUN

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
Järnvägsgatan 9
263 38 Höganäs
TEL: 042-337253
WWW.HOGANAS.SE

Från: Ivan Hansson <ivan@gazette.se> 
Skickat: den 3 maj 2021 09:24
Till: Jens Stålhandske <Jens.Stalhandske@hoganas.se>
Kopia: John Nielsen <John.Nielsen@hoganas.se>; Christel Mellberg 
<hvchristel_@hotmail.com>; sara.ekdahl@outlook.com; johan.runemark@hotmail.com
Ämne: Re: Vippan 3

 

Hej Jens,

 

Vi återkommer med svar under veckan. 

 

Ha en bra dag

//Ivan

This is sent from my iPhone!

 

3 maj 2021 kl. 07:28 skrev Jens Stålhandske 
<Jens.Stalhandske@hoganas.se>:
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Hejsan Ivan,

 

Har ni fattat något beslut hur ni vill gå vidare?

 

JENS STÅLHANDSKE 
FASTIGHETSFÖRVALTARE 
HÖGANÄS KOMMUN

FASTIGHETSAVDELNINGEN 
Järnvägsgatan 9
263 38 Höganäs
TEL: 042-337253
WWW.HOGANAS.SE
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Antagande av detaljplan för Röret 12 (Magasin 36) 
m.fl. i Höganäs, Höganäs kommun 

KS/2012/230 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-08-16    KS/2012/230 

 

 
 
 
 
 

Antagande av detaljplan för Röret 12 m.fl. (Magasin 36) i 
Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2012, § 107, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för dåvarande Röret 9 (nuvarande Röret 12) m.fl. Syftet med framtagandet av en ny detaljplan 
är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och att göra det möjligt för platsen 
att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området 
via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska 
värden. 
 
Planen har varit på samråd och tre granskningar. Under den senaste granskningen framfördes inga 
synpunkter som bedöms hindra att planen går till antagande.  
 
Planprocessen har genomförts med normalt planförfarande enligt den lagstiftning som gäller för 
detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011och 31 december 2014. 
 
Inför antagandet finns ett fåtal kvarstående erinringar. Ägarna till Röret 12 önskade i samrådet utökade 
byggrätter för Röret 12. Detta har inte kunnat tillgodoses fullt ut. Viss utökad byggrätt i förhållande till 
befintlig bebyggelse har dock medgivits där så har ansetts lämpligt. Höganäs AB lämnade i tredje 
granskningen ett antal synpunkter på planbestämmelser och planbeskrivning. Några av dem har inte 
kunnat tillgodoses fullt ut. Ytterligare två kvarstående erinringar finns från instanser som inte är 
besvärsberättigade.  
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plankarta med planbestämmelser, den 13 augusti 2021. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planbeskrivning, den 13 augusti 2021. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Behovsbedömning, den 17 september 2020. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådsredogörelse, den 23 januari 2017. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningsutlåtande 1, den 14 januari 2018. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningsutlåtande 2, den 14 januari 2021.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningsutlåtande 3, den 13 augusti 2021. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Riskanalys, Brand och Riskteknik 2020-09-09 
Riskbedömning, WSP 2020-11-18 
PM Sammanfattning Riskanalys, Brand- och Riskteknik 2020-12-21 
MMU Miljöteknisk markundersökning, WSP 2020-02-07 
MMU Bilagor, WSP 2020-02-07 
Kompletterande miljö- och hälsoriskbedömning, WSP 2020-02-04 
PFAS PM med bilagor, WSP 2021-08-05 
Ersättningsutredning – införande av rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Fastigheten Höganäs Röret 
8, Svefa 2021-06-08 
 

Page 365 of 525



HÖGANÄS KOMMUN
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-08-16    KS/2012/230 

 

 
 
 
 
 

Planprocessen 
Planutskottet beslutade om planutredning 21 mars 2012 § 18, upprättad den 4 april 2012.  
Planuppdrag till planavdelningen beslutat 5 augusti 2012 KS § 107. 
Samrådsförslag, upprättat den 1 mars 2013, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 april 2013, 
§ 23.  
Samråd genomfördes mellan den 28 maj och den 18 juni 2013. Samrådsredogörelse, daterad den 23 januari 
2017.  
Granskningsförslag 1, upprättat den 31 januari 2017, informationsärende i kommunstyrelsens planutskott 
den 19 april 2016, § 36. Förslaget godkändes sedan av plan- och bygglovschefen på delegation den 31 
januari 2017.  
Granskning 1 genomfördes mellan den 1 och 22 februari 2017.  
Granskningsutlåtande 1, upprättat den 10 augusti 2018.  
Granskningsförslag 2, upprättat den 15 augusti 2018, godkänt av kommunstyrelsen den 11 september 
2018, § 141. 
Granskning 2 genomfördes mellan den 3 och 26 oktober 2018.  
Granskningsutlåtande 2, upprättat den 14 januari 2021.  
Granskningsförslag 3, upprättat den 14 januari 2021. 
Granskning 3 genomfördes mellan den 15 februari och 15 mars 2021. 
Antagandeförslag, upprättat den 13 augusti 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna planområdets omfattning som den var under granskning 3 och även är i antagandeförslaget, 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 13 augusti 2021, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Röret 12 m.fl. i Höganäs, Höganäs kommun, upprättad den 13 augusti 2021. 
 

 

 Johan Lingebrant 
 Tf plan- och bygglovschef 

 
 Karin Stenholm 

  Planarkitekt 
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ORIENTERINGSKARTA
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UPPLYSNINGAR OM ANNAN LAGSTIFTNING
Inom delar av planområdet är marken förorenad. Enligt 10 kap. miljöbalken och
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska grävande i
förorenad mark anmälas till tillsynsmyndigheten. Om det upptäcks nya föro-
reningar ska detta också anmälas till tillsynsmyndigheten. Asfalten inom planom-
rådet kan innehålla så mycket tjära att den ska hanteras som farligt avfall ifall den
tas bort. 
Eftersom Trafikverket är väghållare för Kullagatan (väg 111) regleras inte eventuella
utfartsförbud mot denna gata i detaljplanen, utan Trafikverket beslutar om utfarter
och utfartsförbud enligt väglagen (1971:948). 
Där Bruksgatan ansluter till Kullagatan och vid Räddningstjänstens utfart till
Kullagatan måste krav på fri sikt enligt gällande VGU (Vägars och gators
utformning) uppfyllas. 

DIARIENUMMER:
KS/2012/230

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

49:710

HöjdvärdeE0,0

TrädG

PLANBESTÄMMELSER
Fö lja nd e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d a nståe nd e  be te c kninga r.End a st a ngive n a nvänd ning oc h utform ning är tillåte n.Där be te c kning sa kna s gälle r be stäm m e lse n inom  he la pla nom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning

Utfart

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Höjd på byggnader

Rivningsförbud

Markens anordnande och vegetation

Skydd av kulturvärden

Varsamhet

Utformning

Utförande

Skydd

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Ge nom fö ra nd e tid e n är 5 år, P BL 4 ka p. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Ändrad lovplikt

P la nom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nska psgräns
Ad m inistra tiv gräns
Ege nska psgräns oc h a d m inistra tiv gräns

GATA Gata, P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 2 p.
Huvud ga ta, P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 2 p.

JK Ind ustri, inklusive  ve rksa m he te r m e d  kra v på 25 m e te rs skyd d sa vstånd  till bostäd e r, 
Kontor, P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 3 p.
Räd d ningstjänst, Kontor, V e rksa m he te r, P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 3 p.
Ce ntrum , d oc k e j hote ll, va nd ra rhe m  e lle r a nna t som  inne bär ö ve rna ttning, V e rksa m he te r, 
P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 3 p.

Gång- oc h c yke lba na ska finna s , P BL 4 ka p. 5 § 1 st. 2 p.

Ø P

ØP Kö rba r fö rbind e lse  får inte  a nord na s, P BL 4 ka p. 9 §

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Ma rke n får inte  fö rse s m e d  byggna d , P BL 4 ka p. 11 § 1 st. 1 p.

Ma rke n får e nd a st fö rse s m e d  kom ple m e ntbyggna d  e lle r m ind re  d e l a v huvud byggna d , 
P BL 4 ka p. 11 § 1 st. 1 p.

)—0,0 Hö gsta noc khö jd  i m e te r, ÄP BL 4 ka p. 11 § 1 st. 1 p.

r1 De  d e la r a v byggna d e n som  fö rse tts m e d  be va ra nd e skyd d  får inte  riva s, 
P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 4 p.

n1 Utfa rt e nd a st fö r Räd d ningstjänste ns utryc kning får finna s, P BL 4 ka p. 10 §
n2 Träd e t får e nd a st fälla s om  d e t är sjukt e lle r utgö r e n säke rhe tsrisk. Efte r fällning ska nytt 

träd  pla nte ra s, P BL 4 ka p. 10 §

q 1 Be va ra nd e skyd d e t be rö r byggna d e ns nord ö stra  fa sa d . Fasa d e n får inte  fö rva nska s. 
Särskilt be va ra nd e värd a  e le m e nt som  ge r byggna d e n d e ss ind ustrie lla ka ra ktär är ta k-
form e ns ge sta ltning oc h te ge lfa sa d e ns utfö ra nd e , P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 3 p.

q 2 Be va ra nd e skyd d e t be rö r byggna d e ns sa m tliga fa sa d e r. Fa sa d e rna får inte  fö rva nska s. 
Särskilt be va ra nd e värd a  e xte riö ra  e le m e nt fö r byggna d e n som  he lhe t är ta kform e n, 
fa sa d rytm e n, d e  m ura d e  listve rke n oc h d e  ka ra ktäristiska kontre fore rna . Fö r d e n syd ö stra 
fa sa d e n är d e ssutom  fö nste rtype n oc h fö nste rom fa ttninge n sa m t d e n grova putstype n 
oc h d e ss kulö r särskilt be va ra nd e värd a ka ra ktärsd ra g. Fö r te ge lfa sa d e rna är äve n te ge l-
type n oc h utfö ra nd e t m e d  m ö nste rm urninga r särskilt be va ra nd e värd a. Se na re  tillägg i 
form  a v m od e rna re  fö nste r, d ö rra r oc h solskyd d  ingår inte  i be va ra nd e skyd d e t, 
P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 3 p.

q 3 Be va ra nd e skyd d e t be rö r huvud byggna d e n i sin he lhe t m e d  särskilt fokus på sa m tliga 
fa sa d e r, d e  tre  be va ra d e  rund ugna rna  inne  i byggna d e n sa m t byggna d e ns invänd iga 
ursprungliga bärve rkskonstruktion i trä oc h stål.  Fö ränd ringa r som  e nsta ka m ur-
ö ppninga r ka n tillåta s und e r fö rutsättning att änd ringe n und e rord na s byggna d e n så att 
d e ss ka ra ktärsd ra g be va ra s. Ka ra ktärsbära nd e  e xte riö ra  e le m e nt är: ta kform e n, sm å-
rutiga gjutjärnsfö nste r, m ura d e  listve rk, d e n grova rö d gula putse n sa m t fa sa d rytm e n 
ska pa d  ge nom  uppre pa d e  pila stra r oc h fö nste rsättning. Ka ra ktärsbära nd e  inte riö ra 
e le m e nt är: Synlig bärve rkskonstruktion. Mate ria l oc h färgsättning typisk fö r d e nna 
ind ustrie lla a rkite ktur. De  tre  be va ra d e  rund ugna rna. Ugna rna får inte  fö rva nska s. 
Änd ringa r gälla nd e  ugna r, ugnsha ll oc h d e n ö ve r ha lle n ova nligga nd e  våningsyta n är 
bygglovspliktiga oc h ska va ra re ve rsibla. Se na re  tillägg i form  a v m od e rna re  fö nste r, 
d ö rra r oc h ytte rliga re  tillägg gjord a  e fte r år 2000 ingår inte  i be va ra nd e skyd d e t, 
P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 3 p.

k1 Skyd d svärne t ska be hålla sin ka ra ktär a v fö rsva rsa nläggning från a nd ra värld s-
krige t. Byggna d e n ska ll vid  fö ränd ringa r be ha nd la s va rsa m t, så a tt d e ss a rkite ktur 
oc h ka ra ktärsd ra g be va ra s, P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 2 p.

Hö gsta noc khö jd  fö r kom ple m e ntbyggna d  är 3,5 m , P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.
Fö r d e l a v huvud byggna d  som  ligge r på korsm a rk gälle r, om  inte  a nna t a nge s, sa m m a hö gsta 
noc khö jd  som  fö r re ste n a v huvud byggna d e n , P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

Tillkom m a nd e  be bygge lse  sa m t om - oc h tillbyggna d e r ska a npa ssa s till d e n be fintliga historiskt 
ind ustrie lla kulturm iljö n va d  gälle r m a te ria l, kulö r oc h utform ning i e nlighe t m e d  a ngivna 
ka ra ktärsd ra g i skyd d s- oc h va rsa m he tsbe stäm m e lse r, P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

b1 V id  nybyggna d  e lle r stö rre  om byggna d  ska byggna d sd e la r inom  14 m  från Bruksga ta n
oc h ga ta n i syd västra  d e le n a v pla nom råd e t utfö ra s m e d  fa sa d  i lägst bra nd te knisk 
kla ss EI 30 oc h fö nste r i lägst bra nd te knisk kla ss EW  30. P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

b2 O m  ve rksa m he te n änd ra s m e d  hö gre  pe rsontäthe t som  fö ljd  ska fa sa d e r inom  12 m e te r
från Kulla ga ta n oc h ga ta n i syd västra d e le n a v pla nom råd e t utfö ra s i obrännba rt m a te ria l
oc h lägst bra nd te knisk kla ss EI 30. Fö nste r i d e ssa fa sa d e r ska utfö ra s i lägst bra nd -
te knisk kla ss EW  30. V id  Kulla ga ta n m äts d e tta a vstånd  från vägom råd e sgräns. V id  
ga ta n i syd västra d e le n a v pla nom råd e t m äts avstånd e t från bilkö rba na ns ka nt. 
P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

Fö r byggna d e r inom  12 m e te r från Kulla ga ta n, Bruksga ta n oc h ga ta n i syd västra  d e le n a v pla n-
om råd e t ska utrym ning kunna ske  i riktning bort från ga ta n , P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

Ma rkre se rva t fö r a llm ännyttiga und e rjord iska le d ninga r, P BL 4 ka p. 6 §

Bygglov krävs äve n fö r änd ringa r gälla nd e  ugna r, ugnsha ll oc h d e n ö ve r ha lle n ligga nd e  
våningsyta n, P BL 4 ka p. 15 § 1 st. 1 p.
Bygglov får inte  ge s fö r nybyggna d  e lle r tillbyggna d  fö rrän m a rkfö rore ninga r åtgärd a ts, 
P BL 4 ka p. 14 § 1 st. 4 p.
Ma rklov krävs äve n fö r fällning a v träd , P BL 4 ka p. 15 § 1 st. 3 p.a 3

a 2

u1

a 1

T1KZ
C1Z

gc

GATA1

a2

V id  nybyggna d  e lle r stö rre  om byggna d  ska byggna d e r på fa stighe te n R ö re t 12 fö rse s m e d  c e ntra lt 
a vstängningsba rt ve ntila tionssyste m . P BL 4 ka p. 16 § 1 st. 1 p.

Fö r fa stighe te rna R ö re t 6 oc h R ö re t 8 gälle r a tt inge n ny be bygge lse  får uppfö ra s inom  12 m e te r 
från Kulla ga ta n oc h ga ta n i syd västra d e le n a v pla nom råd e t. Inom  d e tta om råd e  ska m a rke n 
utform a s så a tt d e n inte  uppm untra r till m e r än kortva rig viste lse . De tta inne bär a tt ute se rve ringa r, 
ute pla tse r, le kpla tse r oc h likna nd e  inte  får finna s inom  d e nna zon. Ma rkpa rke ring oc h kö rytor ka n 
tillåta s. V id  Kulla ga ta n m äts d e tta a vstånd  från vägom råd e sgräns. V id  ga ta n i syd västra d e le n a v 
pla nom råd e t m äts avstånd e t från bilkö rba na ns ka nt. P BL 4 ka p. 12 § 1 st. 1 p.

b1

N ätsta tion, P BL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.E1

Stålba lksräc ke , typ W -profil, ska finna s på R ö re t 12 längs Kulla ga ta n oc h Bruksga ta n. De t ska 
pla c e ra s ba kom  d e n be fintliga m ure n, se tt från ga ta n. P BL 4 ka p. 12 § 1 st 1 p.

De ssa pla nbe stäm m e lse r ha r utform a ts utifrån Bove rke ts a llm änna råd  om  pla nbe stäm m e lse r 
fö r d e ta ljpla n från 2015 (BFS 2014:5). 
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 FÖRORD 
 
OM DETALJPLANER 
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan även illustration, program 
och miljökonsekvensbeskrivning ingå. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument mellan 
kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda, som myndigheter, får och 
inte får göra inom ett markområde. 
 
Plankartan styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park etc), hur 
bebyggelsen ska se ut och hur marken ska ordnas. Plankartan reglerar också eventuella rättig-
heter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. 
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planens innebörd och redovisa syften, förut-
sättningar och konsekvenser av planen, samt hur planen ska genomföras. Planbeskrivningen 
ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller eventuellt 
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) 
Behovsbedömning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 1 
Granskningsutlåtande 2 
Granskningsutlåtande 3 
Grundkarta  
Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar i ärendet är: 
Störningsutredning Höganäs, Tyréns 2012-12-13  
Parkeringsbeläggningsundersökning, SBF 2016 
Riskanalys, Brand och Riskteknik 2020-09-09 
Riskbedömning, WSP 2020-11-18 
PM Sammanfattning Riskanalys, Brand- och Riskteknik 2020-12-21 
Miljöteknisk markundersökning (MMU), WSP 2020-02-07 
Bilagor till MMU, WSP 2020-02-07 
Kompletterande miljö- och hälsoriskbedömning, WSP 2020-02-04  
PFAS PM med bilagor, WSP 2021-08-05 
Ersättningsutredning – införande av rivningsförbud och skyddsbestämmelser. Fastigheten Höganäs 
Röret 8, Svefa 2021-06-08 
 
Bilder 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i planhandlingarna. I de fall 
någon annan än kommunen är upphovsman till bilden redovisas detta i bildtexten. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
 
Fram till och med samrådsskedet juni 2013 
Karolina Bjerler, planarkitekt, ansvarig handläggare 
Mila Sladic, planchef 
Linda Adler, lantmäteriingenjör  
Sverker Tingdal, stadsarkitekt 
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Stina Andersson, exploateringschef  
Henrik Ranby, stadsantikvarie 
 
 
Inför första granskningen 
Jenny Enbuske Elsmén, planarkitekt, ansvarig handläggare 
Mila Sladic, planchef 
Linda Adler, lantmäteriingenjör  
Sverker Tingdal, stadsarkitekt 
Pär Ragvald, exploateringsansvarig  
Desiré Stegersjö, antikvarie 
 
Inför andra granskningen  
Gunilla Sandebert, planarkitekt, ansvarig handläggare 
Anna Thott, tf planchef 
Carmen Popescu, planarkitekt 
 
Inför tredje granskningen 
Karin Stenholm, planarkitekt, ansvarig handläggare 
Gunilla Sandebert, stadsarkitekt 
Anna Thott, plan- och bygglovschef 
Johan Lingebrant, tf plan- och bygglovschef 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Carmen Popescu, planarkitekt 
Pär Ragvald, exploateringsansvarig, stadsmiljöchef  
Linda Adler, lantmäteriingenjör  
 
Inför antagandet 
Karin Stenholm, planarkitekt, ansvarig handläggare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Linda Adler, lantmäteriingenjör  
Dino Krcic, exploateringsingenjör 
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 INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och att 
göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är 
också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd 
säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastighetsägaren till Röret 7 och Röret 9 inkom 2011 till kommunen med en ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av fastighet Röret 9. Båda fastigheterna är enligt 
detaljplan industrifastigheter och inom dessa står en äldre produktionsbyggnad kvar. Den del av 
byggnaden som ligger på Röret 9 innehåller tre rundugnar för lergodsbränning som historiskt 
använts för produktion av Höganäs Saltglaserat. Ugnarna är inte i bruk idag, men Höganäs 
Saltglaserat producerar fortfarande sitt välkända stengods i lokalerna. Fastighetsägarens intention 
med byggnaden har varit att skapa en plats för handel, hantverk, industri och kontor. Byggnads-
nämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastigheten Röret 9 för att möjlig-
göra fastighetsägarens intentioner. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område för industri-
ändamål och inom lokalt bevarandeintresse för kulturmiljö. Det tidsbegränsade lovet avser ändrad 
användning från lokal för industriändamål till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I 
samband med bygglovsprövning beslutade byggnadsnämnden på planavdelningens inrådan om att 
föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9. Planutskottet beslutade 2012-03- 21 § 18 
att prioritera utredning om planläggning av Röret 9 m fl. och kommunstyrelsen beslutade därefter 
2012-05-08 § 107 att uppdra åt planavdelningen att upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m.fl. 
Röret 7 och Röret 9 har sedan slagits samman till en ny fastighet som fått fastighetsbeteckningen 
Röret 12. 
 
 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med normalt planförfarande, det vill säga med plansamråd och formell 
granskning, enligt den lagstiftning som gäller för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011och 
31 december 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplaneprocessen med normalt planförfarande enligt Plan- och Bygglagen 2010:900. 
 
Vid utformningen av planhandlingarna till antagandet har Boverkets allmänna råd från 2015 använts. 
 
 
Samråd 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med fastighets-
ägaren. Efter beslut att godkänna planförslaget inför samråd sänds planen ut på samråd till 
medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får lämna synpunkter på förslaget. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste lämna synpunkter 
skriftligen med namn och adress under samråd eller granskning. 
 
Plansamrådet genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. Samrådsmöte hölls den 28 maj 2013 i 
Höganäs. Sammanlagt deltog två personer utöver tre tjänstemän från kommunen (Karolina Bjerler, 
planarkitekt, ansvarig handläggare, Juliet Leonette-Lidgren planarkitekt och Mila Sladic, planchef). 
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Efter samrådet bearbetas förslaget, och alla inlämnade synpunkter redovisas i en samrådsredo-
görelse. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses. 
 
Granskning 
Efter beslut om att godkänna det bearbetade planförslaget inför granskning genomförs 
granskningen. Då visas planen igen, för att medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar 
ska kunna se vilka förändringar samrådet har lett till och hur planen kommer att se ut när den går 
till antagande. Det ges också möjlighet att lämna synpunkter. De som vill ha möjlighet att över-
klaga detaljplanen när den är antagen måste lämna synpunkter skriftligen senast under gransk-
ningen. Efter granskningen ska det inte göras några väsentliga ändringar i planen. Om något 
väsentligt behöver ändras görs en granskning till. 
 
Den första granskningen genomfördes den 1 februari till den 22 februari 2017. Under granskningen 
lämnade länsstyrelsen allvarliga synpunkter som rörde förorenad mark i planområdet. Därför 
utreddes det, planen bearbetades och därefter genomfördes en andra granskning den 3 oktober till 
den 26 oktober 2018. Även under denna granskning hade länsstyrelsen allvarliga synpunkter på 
hanteringen av markföroreningarna. Frågan utreddes ytterligare, planen bearbetades och en tredje 
granskning genomfördes under tiden 15 februari till 15 mars 2021. 
 
Efter varje granskning bearbetas förslaget och alla inlämnade synpunkter redovisas i ett gransk-
ningsutlåtande. I g ranskningsutlåtandet kommenteras också de olika synpunkterna. 
 
Antagande 
Under den tredjer granskningen lämnades det inte in några synpunkter som hindrar att planen antas, 
så planförslaget lämnas nu över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Eventuellt överklagande 
Eventuella överklaganden ska inom tre veckor skickas till den instans som tagit beslutet om 
antagande. 
 
Laga kraft 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om antagande. 
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 PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet ligger i norra delen av Höganäs centrumkärna, söder om Kullagatan 
vid korsningen Bruksgatan och Kullagatan. Merparten av stadens övriga centrala service och verk-
samheter ligger inom en kilometers radie från planområdet. Planområdet omfattar cirka 40 000 
m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt planområdet i kommunen  Aktuellt planområde i tätorten. Blå markering  
 

 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattas av fastigheterna Röret 6, Röret 8, Röret 12 (bildad 2016 genom samman-
läggning av Röret 7 och Röret 9) samt del av Röret 2. Fastighet Röret 6 ägs av Höganäs kommun, 
övriga fastigheter är i privat ägo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Aktuella fastigheter som ingår i planområdet.  

Röret 12 

Röret 8 
Röret 6 
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 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Översiktsplan för Höganäs kommun 
Gällande översiktsplan för kommunen antogs den 31 oktober 2019. Planområdet ligger inom ett 
område med beteckningen ”Verksamhetsområde – befintligt”. I avsnittet om näringslivsutveckling 
(sidan 89-90 i översiktsplanen) nämns handelsverksamheten Magasin 36 (som ligger inom planom-
rådet) som ett av de områden med handelsinriktning som uppmuntras och utvecklas. Kommunen 
bedömer att denna plan är förenlig med översiktsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt ur gällande översiktsplan 
 
När planarbetet påbörjade gällde den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Beslutet 
att anta denna plan vann laga kraft den 24 juli 2012. När kommunens nya översiktsplan antogs den 
31 oktober 2019 beslutades att den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby inte skulle 
gälla längre.  
 
I den fördjupade översiktsplanen var det aktuella planområdet utpekat som en del av ett större 
förädlingsområde i Höganäs, benämnd som kvarteret Röret m.fl. Bakom utpekade förädlings-
områden i Höganäs stad låg en viljeinriktning att dels förtäta och dels vidareutveckla den 
befintliga staden genom att utgå från platsens specifika förutsättningar och kvaliteter. För 
kvarteret Röret m.fl. angavs i fördjupningen; ”Strategiskt kvarter och stråk längs gamla banvallen. 
Kopplar Övre med centrum och Nedre samt nya exploateringsområden i norr med befintliga 
staden. Bör studeras särskilt.” 
 
Kommunen bedömde att denna plan var förenlig med den då gällande fördjupade översiktsplanen.  
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Kartutsnitt ur den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. 
 
Beteckningen ”förädlingsområde” som fanns i den fördjupade översiktsplanen finns inte med i över-
siktsplanen. Det beror inte på att kommunen ändrat åsikt i frågan utan på att översiktsplanen är gjord 
i en större skala än den fördjupade översiktsplanen. 
 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Gällande detaljplan för kvarteret Röret 
1284-P01 (4/84) 
Stadsplan för kv. Röret m.fl., Laga kraft-år: 1984 
 
Gällande detaljplan anger att området ska användas för industriändamål. Några bestämmelser för 
området utöver markanvändningen finns inte. Detaljplan 1284-P01 för kv. Röret kommer att ersättas 
med denna detaljplan inom det aktuella planområdet. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt av gällande detaljplan 1284-P01. Aktuellt planområde är markerat med blått 
 
KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG 
Kulturmiljö 
Kulturmiljöer på Kullahalvön – Kulturmiljöplan för Höganäs kommun, del 1 antogs av kommunfull-
mäktige 1993-05-17 och är ett icke-juridiskt bindande planeringsinstrument. I kulturmiljöprogrammet 
sägs bland annat följande, som berör aktuellt planområde: 
 
”Hultabo/Höganäsbolaget utgör en väl sammanhållen miljö av envånings bostadsbebyggelse från 
1800-talets senare hälft. ”Tre Kronor”, ursprungligen uppförd som arbetarbostäder har stora 
arkitektoniska kvaliteter och bildar tillsammans med anslutande fabriksbyggnader en värdekärna av 
byggnader uppförda av Höganäsbolaget. Inom riksintresset och det lokala bevarandeintresset 
Hultabo/Höganäsbolaget bör rivningar av äldre byggnader endast i undantagsfall få ske. Vid alla 
typer av förändringar vad gäller byggnader, vegetation och markbeläggningar bör särskild hänsyn tas. 
Tillbyggnader och ombyggnader kan få ske men stora krav på deras arkitektoniska utformning bör 
ställas. När nya detaljplaner upprättas bör Saltglaserat-byggnaden bli föremål för q-märkning.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram från 
1993. Planområdet visas med streckad blå linje. Grön 
yta visar riksintresset Hultabo/Höganäsbolaget. 
Gråblå ytor visar lokalt bevarandeintresse. 
 
 
Under arbetet med denna plan har kulturmiljöplanen ersatts med Kulturmiljöwebben 2018, som 
antogs av kommunfullmäktige den 17 maj 2018. Den har ett delvis annat upplägg än kulturmiljöplanen, 
men innehåller inget som strider mot informationen ovan. 
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Parkeringspolicy och norm 
Höganäs kommuns parkeringsnorm, antagen i kommunfullmäktige den 19 september 2013, anger 
för butiksändamål ett behovstal om 35 bilplatser per 1000 m2 bruttoarea. I kommunens parkerings-
policy, antagen i kommunfullmäktige den 19 september 2013, anges att parkeringsnormen i vissa 
fall får frångås om ett eller flera av policyns sex undantagskriterier uppfylls. Fyra av dessa kriterier 
kan anses applicerbart på planförslaget: 
 
Kollektivtrafiknära läge – Om platsen anses nära till kollektivtrafik, enligt Skånetrafikens 
definition om 1000 meters gångavstånd till närmsta regionbusshållplats, så kan det vara möjligt att 
sänka kraven i parkeringsnormen. 
Gång- och cykelvägar - Tillgång till väl utbyggda gång och cykelvägar som är välintegrerade 
i det övriga trafiksystemet samt särskilda anordningar/anläggningar för service och parkering/förvaring 
kan ge förutsättningar att sänka kraven i parkeringsnormen. 
Samnyttjande av parkeringar - Det kan vara möjligt att minska kraven i parkeringsnormen om det 
går att samnyttja befintliga eller nya parkeringar mellan olika behov, verksamheter, eller exploatörer. 
Anpassning till stadsbild och värdefull kulturmiljö - För att bevara en värdefull 
kulturmiljö och stadsstruktur kan det vara nödvändigt att minska eller frångå parkeringsnormen. 
 
För cykelparkering finns i dagsläget inga kommunala normer eller krav. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Den mark som är en del av Röret 2 i planområdet ska prövas för avyttring till kommunen för att 
kunna omvandlas till allmän platsmark gata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Mark som prövas för avyttring till kommunen markeras med rött. 
 
 
RIKSINTRESSEN 
Planområdet ingår endast i de nedan beskrivna riksintressena. 
 
Kulturmiljö 
Planområdet gränsar till ett område som är definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 
§ miljöbalken (MB). Enligt Kulturmiljöplanen omfattar riksintresset Hultabo/Höganäsbolaget 
kvarteren Sibyllan, Minerva Norra, delar av kvarteret Humlan, kvarteren Glasyren och Rönnen, samt 
delar av kvarteret Planen med låg bebyggelse från 1800-talets senare hälft. 
 
Vidare ingår i riksintresset den stadsmässiga bebyggelsen vid Bruksgatan i kvarteren Teglet och 
Argus samt sydvästra delen av kvarteret Röret med Tre kronor-byggnaden och därmed samman-
byggd äldre fabriksbyggnad. Motivering till riksintresset är ”Gruvmiljö och brukssamhälle som i 
bebyggelse och planering speglar den skånska stenkolsbrytningen sedan 1700-talets slut och den 
fortsatta industriella utvecklingen med manufaktur och keramisk industri samt det samhälle detta 
skapat. Centrum för ler- och stengodstillverkning i Sverige.” 
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Kustzon 
Planområdet ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 kap 
MB. Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för kustzon. 
Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena 
inte påverkas negativt. Kustzonen är också av riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. 
Riksintresset ska även se till att friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som 
är särskilt känsliga för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta 
till naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken MB som lyder: 
 
”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokala näringslivet 
eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
 
 
REGIONALA PLANERINGSUNDERLAG 
Kulturhistorisk värdefull miljö 
Planområdet gränsar till bevarandevärd miljö enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt bindande. 
 
Höganäs visar på utvecklingen från fiskeläge över brukssamhälle till modernt industrisamhälle. 
Viktiga inslag i miljön är de olika centrumbildningarna med tillhörande bebyggelse samt stads-
planerna i de olika områdena. Ett speciellt intresse är knutet till bostadshusen för de vid bruket 
anställda, omspännande ett flertal olika utvecklingsskeden och med ett socialhistoriskt intresse. 
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 PLATSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
OMRÅDETS HISTORIA 
Området Bruket etablerades av Höganäsbolaget under 1820-talet. Bruksbebyggelsen låg då på 
gränsen mot Hultabo, där Centrallaboratoriet ligger idag. Gamla kärlfabriken låg norr om 
Bruksgatan. År 1858 byggdes den stora arbetarkasernen Tre kronor, sedermera Höganäsbolagets 
huvudkontor. På en karta från 1839 finns ingen bebyggelse inom det nu aktuella planområdet 
(förutom några mindre bostadshus utmed Kullagatan) utan det verkar vara först på 1860-talet 
som någon bebyggelse tillkom här. 
 
Från Glasbruk till Saluhall 
Nuvarande Saltglaserat/Magasin 36/Höganäs Saluhall på Röret 12 har en mycket komplicerad 
byggnadshistoria. Byggnaden uppfördes ursprungligen som fönsterglasbruk för Höganäsbolaget. I 
den tillverkades fönsterglas och takpannor av glas att ha som takfönster. Platsen för glasbruket 
utstakades i december 1862. Den ursprungliga byggnaden fick måtten 59,4 x 17, 8 meter och 
stod färdig den 1 juni 1863. Under hyttan fanns en 47,5 meter lång välvd tunnelugn. Redan 1864 
byggdes glasbruket ut och 1865-1867 tillverkades glasbuteljer på glasbruket. Glasbrukets plan fram-
går av 1867 års karta över Höganäs stenkolsverks ägor. Ursprungsfasaden bedöms vara den som är 
synlig på en 1860-talsxylografi (publicerad i Höganäs från stenålder till millennieskifte 2011, sidan 53). 
Här framträder en envåningsfasad med höga rundbågiga fönster, lisener och två framskjutande 
partier. 
 
Glasbruket lades ner 1869. En engelsk rörslagningsmaskin installerades. År 1872 ändras byggnaden 
till rörfabrik och kortades av mot söder. I princip måste byggnaden då ha mer än halverats, för av 
de 19 fönsterfacken på 1860-talsxylografin, syns på tidiga fotografier endast sex. (Bilder i L´Estrade 
2002, sidan 205 och Höganäs från stenålder till millennieskifte 2011, sidan 54). Mot söder finns på dessa 
bilder en något lägre byggnadskropp. Fasaderna är av tegel, taken enkla sadeltak täckta med papp. 
 
På 1919 års stadsplan har byggnaden diverse tillbyggnader och 1923 anges att man gjorde eldfast 
tegel i byggnaderna. Från 1927 användes byggnaden för kärltillverkning. 
 
Av äldre material framgår att åtta rundugnar stod i det fria norr om byggnaden. Så ser situationen 
ut på en karta från 1931 och på ett flygfoto, publicerat i Nordisk familjeboks tredje upplaga, (upp-
slagsord Höganäs- Billesholms AB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden från 1928 visar en översikt av planområdet med 
dess närmsta omgivning. De åtta rundugnarna syns 
tydligt till vänster inom planområdet. 
 
 
I Brännpunkten (personaltidning för Höganäs AB) 1952 hävdas att rundugnarna då är mer än hundra 
år gamla. Stämmer detta ska ugnarna ha legat på plats och glasbruksbyggnaden sedan byggts 
omedelbart söder om dem. Det är alltså oklart hur gamla ugnarna i byggnaden är. Nuvarande 
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fastighetsägare har sett uppgifter om att de kvarvarande ugnarna ska vara av olika ålder, den yngsta  
från cirka 1900, den äldsta från sent 1800-tal. 
 
En stor fabriksbrand inträffade 1934. Hur mycket som kunde återanvändas av de äldre murarna 
är inte klarlagt, dock verkar hjärtmuren mellan nuvarande Magasin 36 och Saluhallen liksom södra 
fasadmuren innehålla stora partier av fasaderna från 1860-talets glasbruksbyggnad. I dessa murar 
finns murade valvöppningar. Det nuvarande utseendet på byggnaden är dock i allt väsentligt 
resultatet av återuppförandet efter branden. År 1935 byggdes ugnarna in och byggnaden fick i 
huvudsak sitt nuvarande utseende. Den nya fabriken uppfördes med trätakstolar, men med gjutna 
bjälklag och stålbalkar kring ugnarna. På vinden inrättades ateljéer för drejning och utrymmen för 
gipsformar med mera. 
 
Kärlfabriken utvecklades från krukmakarverkstad till anläggning för kvalitetsprodukter av syrafritt 
stengods. År 1952 anges här finnas tio koleldade rundugnar. En helautomatisk torkanläggning 
med sex kammare installerades 1947. År 1958 fanns här 58 arbetare, två av dem drejade krus och 
de övriga saltglaserad specialkeramik. 
 
1990 blev stengodsfabriken ett eget företag under namnet Höganäs Saltglaserat AB. År 2003 revs 
industriskorstenen efter att den sista bränningen med stenkol genomförts 2001. Saltglaserat drevs 
därefter av Peter Sjölander fram till utgången av 2008. Fastigheten förvärvades därefter av 
Anders Martinsson, som öppnade inredningsbutik och showroom Magasin 36. År 2012 öppnade 
Höganäs Saluhall i större delen av ugnshallen med restaurang på ovanvåningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Karta över planområdet från 1931. Ugnarna syns här tydligt. Planområdet är ungefärligt markerat i blått. 
 
Kolelektrodfabrik, verkstad och räddningstjänst 
Även byggnaden öster om Röret 12, på Röret 6 och 8, har en komplicerad historia. Den rödputsade 
sydöstra fasaden som vetter mot Nordic Waterproofing bedöms tillhöra den äldsta delen av 
byggnaderna. Sådana rödputsade (askeputsade) fabriksfasader tillämpades på en mängd av bolagets 
fabriker och arbetarbostäder med mera vid 1800-talets slut. Nästan alla sådana fabriker är sedan 
länge rivna. 
 
År 1905 etablerades kolelektrodtillverkning i Höganäs. Den stora verkstadshallen med travers-
kranen samt tegelfasaderna utmed Kullagatan bedöms ha tillkommit när kolelektrodtillverkningen 
utvidgades 1912, 1917 och 1922. År 1929 lades kolelektrodtillverkningen ner och byggnaden 
användes istället från 1930 av Höganäsbolagets mekaniska verkstad, som flyttade hit från Kvarteret 
Verkstaden på Höganäs Övre. Mekaniska verkstaden har senare utvecklats till ett eget företag. 
Byggnaden har successivt byggts om och till, bland annat mot söder. Mot norr fanns under en 
period Höganäsbolagets stora centralförråd. År 1997 flyttade räddningstjänsten in i norra delen av 
byggnaden. 

Page 381 of 525



PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M.FL. 2021-08-13 ANTAGANDE 
 

 
15 

Beredskapstiden 
Mellan Saltglaserat och Kullagatan ligger Höganäsbolagets skyddsrum 1.109. Detta är ett av de 
fristående skyddsrum som uppfördes i Höganäs tätort runt 1940 till följd av andra världskrigets 
utbrott. Idag finns utöver detta skyddsrum endast tre fristående skyddsrum kvar i Höganäs vilka 
alla tre har konverterats till garage. Typisk var nämligen att fristående skyddsrum av denna storlek 
utformades för att kunna omvandlas i fredstid. Därför har merparten av dessa skyddsrum antingen 
rivits eller byggts om till garage efter att de avvecklats som skyddsrum. I detta fall har dock inte 
standardprincipen för uppförande av de fristående skyddsrummen följts. Därför har detta 
skyddsrum inte byggts med möjligheten till omvandling i åtanke och det är sannolikt av den 
anledningen som skyddsrummet har bevarats intakt och oförändrat såväl exteriört som interiört, 
så när som på den lösa inredningen. Skyddsrummet är inte längre i bruk som skyddsrum utan 
används istället som förråd men byggnaden bedöms ha ett sådant försvarshistoriskt intresse 
att ett varsamhetsskydd är motiverat. Inga andra skyddsrum inom kommunen har hittills kultur-
skyddats. 
 
 

 
 

Skyddsrum 1.109 
 

OMRÅDET IDAG 
Området består av en industriell miljö med ursprung från början av 1900-talet och senare. Det 
omfattas av den före detta fabriksbyggnaden till Höganäs saltglaserat, Höganäs Räddningstjänst samt 
industribyggnaden som inrymmer Höganäs Verkstad AB. Denna industriella miljö och i synnerhet de 
tre bevarade rundugnarna i Höganäs saltglaserats lokaler utgör ett av Höganäs främsta industriminnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Planområdet med byggnader och verksamheter. Sett från nordväst. 

Höganäs Verkstad AB 
   Magasin 36 

Höganäs Saltglaserat – tillverkning, butik 
Höganäs bryggeri 

Butiker, detaljhandel 
Kontor 
Gym 

Konferenslokal 
Verkstad 

Räddningstjänsten Höganäs 

Skyddsrum 

Restaurang Garage 
Café 

Butiker 
Tatuerarstudio 
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Befintlig verksamhetsutövning 
Byggnadsnämnden har under 2011-2015 beviljat åtta olika tillfälliga lov för fastigheterna Röret 7 och 
9 (sedan sammanslagning 2016: Röret 12). Dessa lov har gett möjlighet att tidsbegränsat ändra 
användningen av lokalerna från industriändamål till lokaler för handel, restaurang, konferens, 
träningsstudio och kontor. De tillfälliga loven har alla varit i linje med den aktuella detaljplane-
ändringens syfte att omvandla området till en plats som ger möjlighet till en blandning av verk-
samheter inom handel, tillverkning och centrumfunktioner. Avsikten är att loven permanentas 
efter antagandet av planen. Bilden ovan visar befintliga verksamheter inom planområdet. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen inom planområdet består av större och äldre industribyggnader vilka har sin bakgrund i 
den gamla bruksmiljön som Höganäsbolaget/Höganäs AB bedrev. Det finns endast ett fåtal av dessa 
byggnader kvar i Höganäs idag. De flesta av områdets byggnader har genom årens lopp genomgått 
mer eller mindre omfattande om- eller tillbyggnader men delar av byggnaderna är ursprungliga och 
visar upp tydliga spår av platsens äldre industri- och bruksmiljö. Ingen av byggnaderna har idag 
någon form av skyddsmärkning. 
 
Mark & vegetation 
Området karaktäriseras av den industriella bruksmiljö det ligger, i med stora asfalterade ytor mellan 
byggnaderna. Vegetationen begränsas till anlagda gräsytor i kvarterets kantzoner ut mot angränsande 
gator samt trädplanteringar i samma zoner. Flera av träden är välvuxna och bidrar till att bryta ner 
den upplevda skalan av de stora byggnaderna. Träden fungerar även rumsskapande i området vilket 
är välgörande för de annars stora måtten inom området, både vad gäller gaturummet och bruksytorna 
mellan byggnaderna. 
 
Topografi 
Området är förhållandevis låglänt och flackt och sluttar svagt söderut med en marknivå som varierar 
mellan +6,28 och +7,5 meter över havet. 
 
Klimatpåverkan vatten 
Ingen mätning av grundvattennivån har gjorts för området. Vid utförande av arbeten under befintlig 
marknivå bör detta därför föregås av en kontroll av grundvattennivån. En översiktlig klimatanalys för 
Höganäs kommun gjord av DHI Sverige AB, daterad 2013-11-06, anger att området inte 
förväntas påverkas av stigande havsnivåer. Dock kan delar av ytorna mellan befintliga byggnader 
samt östra delen av infartsgatan till området vid extrem nederbörd (hundraårsregn) komma att 
svämmas över i mindre lokala sänkor i markytan. I dessa sänkor kan vatten då bli stående och nå 
ett vattendjup om 0,1 – 0,3 meter vilket i analysen kategoriseras som besvärande framkomlighet 
vilket är den lägsta graden av olägenhet. Risken för skadliga översvämningar inom området 
bedöms dock ändå som mycket begränsad. 
 
Fornlämningar 
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Skulle fornlämningar påträffas vid 
markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 
§ Kulturmiljölagen. 
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TRAFIK 
Trafikflöden, varumottagning & tillfarter 
I nordost avgränsas planområdet av Kullagatan (väg 111). Vägen har på aktuell delsträcka hastighets-
gränsen 50 km/h och ett körfält i varje riktning. Vägen utgör en primär transportled, det vill säga 
att vägen får användas för transporter av alla typer av farligt gods och genomfartstrafik. För Kulla-
gatan utgår årsdygnstrafiken (ÅDT) till 9100 fordon per dygn (f/d) enligt mätning 2018. Högsta 
ÅDT är 10400 f/d 2013. Sommartrafiken skiljer betydligt från trafiken vintertid längs Kullagatan.  

Utdrag ur ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) för korsning v. 111/Bruksgatan. Bilden visar 
årsmedeldygnstrafik och andel tung trafik. 
  

Bruksgatan avgränsar området i nordväst riktning med ett körfält i varje riktning och med en 
hastighetsbegränsning på 40 km/h. Enligt trafikflödesmätningar från mars 2019 samt enligt ÅVS 
korsning v.111/Bruksgatan trafikeras Bruksgatan av cirka 5 000 fordon per vardagsdygn varav tung 
trafik 10% enligt ÅVS och 8% enligt mätning i Mars 2019.  
 
Planområdet avgränsas i söder av en tillfartsgata med vardagsmedeldygnstrafik på cirka 1 800 fordon 
per dygn varav tung trafik 7%, det vill säga 130 fordon per dygn.  
 
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för korsningen mellan Kullagatan och Bruksgatan. 
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att gå vidare med följande åtgärder: fyrbent cirkulationsplats 
med delvis överkörningsbar rondellyta, översyn av vegetation i och kring korsningen, nytt 
övergångsställe, samordning av vägvisning, information till förare av HCT-fordon samt 
cykelpassage över Kullagatan i anslutning till korsningen alternativt en bit söder om korsningen. 
Åtgärderna förbättrar tillgängligheten till målpunkter och kollektivtrafik, samt trafiksäkerheten för 
gående och cyklister, reducerar hastigheten på Kullagatan för att förbättra förutsättningar att köra 
ut från Bruksgatan, ger en bättre stadsmässighet och en tydligare port till Höganäs stad, bättre 
tydlighet för trafikanter i området och varsamhet från tyngre fordon efter ombyggnad för att 
minimera slitaget på korsningen. Åtgärderna avses finansieras via regional plan och medfinansiering 
av Höganäs kommun. Avtal om medfinansiering har ännu inte tecknats. Åtgärderna bedöms kunna 
genomföras inom de detaljplaner och vägplaner som finns.  
 
Trafiken till och inom planområdet fungerar inte problemfritt idag. Vid saluhallens öppnande i 
augusti 2012 ökade trafikmängden till Röret 12 avsevärt vilket skapade en del trafikproblem och 

Page 384 of 525



PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M.FL. 2021-08-13 ANTAGANDE 

 
18 

konflikter med övriga funktioner inom och i anslutning till planområdet. En del problem har 
förbättrats efter hand sedan 2012 men det ökade trafiktrycket kvarstår och flera trafik- och 
säkerhetsfrågor med det. Höganäs AB och kommunen utreder tillsammans hur korsningen mellan 
Bruksgatan och kvartersgatan i söder ska kunna göras säkrare med hänsyn till befintlig trafik-
situation.  
 
Det går tung trafik på intilliggande Bruksgatan, samt på Kullagatan. Den största delen är leveranser 
till och från de olika industrierna som ligger i och i anslutning till planområdet. Även om mycket av 
denna tunga trafik går till Höganäs AB, cirka 230 f/d, som har infart direkt nordväst om 
planområdet så går en del av den tunga trafiken också in på området för transporter till och från 
Höganäs Verkstad och Nordic Waterproofing, cirka 130 f/d. Direkt söder om planområdet finns 
även en grusad yta som används för pauser och nattuppställning av lastbilar som levererat till 
industrierna. 
 

 Sammanställning av trafikflödesmätning mars 2019 
 

Räddningstjänsten har två utryckningsutfarter inom planområdet. Den ena är en direktutfart från 
den egna fastigheten till Kullagatan. Denna används bara vid utryckning. Utfarten är reglerad med 
markeringar i vägbanan och ljussignal. Den är också markerad med inkörsförbudsskyltar från 
Kullagatan. Den andra utfarten ansluter till tillfartsgatan på Röret 2 som leder vidare ut till 
Bruksgatan. Denna utfart används både för räddningstjänstens vardagstrafik och för utryckningar. 
Utfarten ligger parallellt med Saluhallens utfart utan avskiljare mellan vilket i praktiken gör att 
det upplevs som en gemensam infart för de båda verksamheterna. Detta innebär att det händer att 
saluhallens kunder kör fel och in på räddningstjänstens område. Dessa felkörningar kan få allvarliga 
konsekvenser om de sker i samband med utryckningssituationer. Det förekommer också att 
turistbussar stannar till på tillfartsgatan direkt utanför utfarten för att släppa av passagerare och 
blockerar då utryckningsvägen. Även detta kan ge allvarliga följder om det råkar sammanfalla med 
en utryckning. 
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I räddningstjänstens lokaler drivs även kommunal daglig verksamhet till vilken taxi och färdtjänst 
hämtar och lämnar deltagare via infarten mot tillfartsgatan på Röret 2. Det har förekommit att 
dessa transporter inte har kunnat stanna i angiven lastzon då den har varit helt eller delvis blockerad 
av besökare till verksamheterna på Röret 12. Det är nödvändigt för dessa transporter att kunna 
stanna så nära slutdestinationen som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blå pilar anger trafikflöden för persontrafik 
och varutransporter inom och genom området. 
 
Orange pilar anger trafikflöden för farligt gods 
inom och genom området. 
 
Röda pilar anger trafikflöden för räddnings-
tjänsten vid utryckningar. 
 
Cirklarna markerar otydliga trafikpunkter som 
är eller skulle kunna vara orsak till trafik-
konflikter. Korsningen mellan Bruksgatan och 
infartsgatan är också en otydlig trafikpunkt, 
men hanteras i andra forum än denna plan. 
 
 

Några nyckelpunkter som är viktiga att lösa inom planområdet är alltså in- och utfarterna till 
saluhallen samt Räddningstjänstens utryckningsvägar åt norr och söder. 
 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstens anslutning till Kulla-
gatan, samt i korsningen Bruksgatan/Kullagatan. Från Räddningstjänstens anslutning ska det till 
Kullagatan säkerställas fri sikt om 110 meter i båda riktningarna utmed Kullagatan, mätt 5 meter in 
från gångbanans sydvästra kant. Från Bruksgatan ska det säkerställas fri sikt om 110 meter i båda 
riktningarna utmed Kullagatan, mätt 5 meter in från vägkant på Kullagatan. Inom dessa sikttrianglar 
får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som är högre än 0,6 meter. 
 
Parkering 
Kommunens generella hållning när det gäller parkering är att parkeringsbehovet för respektive verk-
samhet ska ordnas inom den egna fastigheten i enlighet med den kommunala parkeringsnormen. 
Verksamheterna inom planområdet uppnår idag inte detta. Samtliga verksamheter upplever dess-
utom emellanåt brist på parkeringsytor. Detta gäller i synnerhet Röret 12, då fastighetens verk-
samheter periodvis har avsevärt större behov av parkeringsplatser än övriga verksamheter inom 
planområdet. 
 
Röret 6 (Räddningstjänsten) löser all nödvändig verksamhetsparkering inom den egna fastigheten. 
Utöver garage och uppställningsplats för utryckningsfordon finns även parkering för personalens 
privata bilar samt för vardagsbesökare. Vid de tillfällen då räddningstjänsten leder externa utbild-
ningar, har större besök eller möten med hela personalstyrkan räcker dock inte bilplatserna på den 
egna fastigheten till. Parkeringsbehovet vid dessa tillfällen kan då uppgå till runt 20 platser utöver 

Enkelriktat 
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befintliga egna platser. Denna typ av situationer har av verksamheten uppskattats uppstå cirka 2-
3 gånger per månad och sker alltid på vardagar. Vid dessa tillfällen används tillgängliga platser 
i närområdet, oftast inom Röret 12. Räddningstjänsten har trots dessa situationer inte uttryckt 
behov av ytterligare parkeringsytor knuten till verksamheten. Räddningstjänstens idrottshall 
används också av en del lokala föreningar kvällstid. För dessa besökare är parkeringen på Röret 
2 närmast och denna nyttjas då för ändamålet. Även parkeringarna på Röret 12 används sannolikt 
av dessa besökare vid behov. 
 
Röret 8 (Höganäs Verkstad AB) har inga ordnade parkeringar inom den egna fastigheten men 
verksamhetsbilar parkeras inom området längs med byggnadens sydostfasad, om det finns plats. 
Asfaltytan mellan de båda byggnaderna på Röret 8 och Röret 5 används dock som gemensam 
lastzon för de båda verksamheterna och parkering kan bara ske i mån av plats. Höganäs Verkstad 
använder, enligt överenskommelse med fastighetsägaren till Röret 2, 26 bilplatser på en 
parkeringsplats på Röret 2, precis söder om infartsgatan, för att tillgodose sin personals 
parkeringsbehov. Under arbetstid på vardagar är denna parkering oftast nästan fullt utnyttjad, men 
på kvällar och helger står det endast ett fåtal bilar parkerade. Höganäs Verkstad har uttryckt 
problem med besökare till Röret 12 som använder samma parkeringsplats som verkstaden nyttjar 
när det är hög belastning på parkeringsplatserna inom Röret 12. Höganäs Verkstad har också 
uttryckt behov av fler bilplatser då de vill ha möjlighet att utöka verksamheten. På plan två i 
byggnaden på Röret 8 finns även outnyttjade kontorsytor som skulle kunna generera ytterligare 
parkeringsbehov om de hyrdes ut. 
 
Inom Röret 12 finns idag plats för cirka 130-140 bilplatser exklusive lastzoner. Att inte ett exakt 
antal kan anges beror på att många av dessa platser är antydda som ytor för parkering men endast 
ett fåtal av dem är faktiskt markerade. Besökare och personal parkerar därför i hög grad där en själv 
finner lämpligt inom området. Dessutom används vissa ytor ibland för uteserveringar och ibland 
för parkering. Framför portarna på framför allt den nordvästra fasaden är det skyltat med parkering 
förbjuden. Dessa zoner används som lastzoner och tillfällig parkering för respektive verksamheters 
fordon. 
 
Parkering för cyklar finns i form av några enstaka cykelställ. 
 
Parkeringsbeläggningsundersökning 
En beläggningsundersökning utförd under vårvintern och sommaren 2016 visar att skillnaderna i 
parkeringsbeläggningen kan variera betydligt både beroende på veckodag, tidpunkt och tiden på året. 
Parkeringsbeläggningen på allmäntillgängliga platser inom området har mätts vid sammanlagt 32 
tillfällen, på sex olika klockslag mellan klockan 8:00 och 19:00 under vardagar och på fem olika 
klockslag mellan klockan 8:00 och 17:30 under lördagar. Bedömningen är att dessa dagar i stort är 
representativa för beläggningen på vardagar respektive lördagar under låg- respektive högsäsong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 

Gulmarkerade zoner motsvarar de ytor som formellt tillåter parkering. 
Orangemarkerade zoner motsvarar ytor som informellt nyttjas för parkering. 
 
 
De gulmarkerade zonerna är de som formellt ingått i beläggningsunder-
sökningen men även bilar parkerade inom de orangea zonerna har noterats. 
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Generellt gäller att besöksantalet till Röret 12 är som högst vid lunchtid på vardagar och klockan 
12-15 på lördagar. Under sommarsäsongen och kring jul- och påsklov märks kraftiga ökningar i 
besöksantalet kopplade till verksamheterna på Röret 12. Då följer beläggningssiffrorna samma 
mönster över dagen som i vanliga fall, men tidsperioden då det är som mest besökare är längre och 
antalet besökare är då också något fler. Högsta beläggningen (95%) uppmättes klockan 12:30 på 
en lördag i augusti. 
 
För parkeringsplatsen på Röret 2 som nyttjas av Höganäs Verkstad var beläggningen som högst 
under kontorstid på vardagarna. Högsta beläggning (92% ) uppmättes klockan 12:30 en vardag 
i april. Under mätningen i augusti var beläggningen på denna parkering nästintill halverad under 
vardagarna. Detta berodde sannolikt på att mätningen kan ha sammanfallit med verksamhetens 
semesterperiod. Lördagsmätningen för denna parkering visade på en snittbeläggning på endast 7%. 
Detta beror dock sannolikt på att en vägkon med en skylt om förhyrd parkering hade placerats 
på infarten för parkeringen under augustilördagens mätning. 
 
För Röret 2 varierade beläggningen över dagen, veckan och året kraftigt mellan 0% och 92% men 
hade en snittbeläggning på 38% på vardagar och 7% på lördagar. 
 
Även för Röret 12 varierade beläggningen kraftigt över dagen, veckan och året mellan 9% och 95%. 
Snittet låg dock på 38% på vardagar och 49% på lördagar. 
 
Sammanfattning beläggning för gulmarkerade zoner i föregående bild 
 

LÅGSÄSONG (APRIL) HÖGSÄSONG (AUGUSTI) 
Vardag Vardag 
Högst beläggning: kl 12:30 (63%) 
Lägst beläggning: kl 19:00 (16%) 

Högst beläggning: kl 12:30 (87%) 
Lägst beläggning: kl 08:00 (16%) 
 

Högst beläggning fredag: kl 12:30 (83%) 
Lägst beläggning fredag: kl 19:00 (16%) 

Högst beläggning fredag: kl 12:30 (74%) 
Lägst beläggning fredag: kl 08:00 (10%) 
 

Lördag Lördag 
Högst beläggning: kl 12:30 (71%) 
Lägst beläggning: kl 08:00 (8%) 

Högst beläggning: kl 12:30 (95%) 
Lägst beläggning: kl 17:30 (20%) 

  
 
Gång- och cykeltrafik 
I det aktuella planområdet finns varken gång- och cykelväg eller trottoar. Fotgängare hänvisas till 
bilgatan och till parkeringsmiljöerna runt byggnaderna för att röra sig inom och genom området. 
Längs med infartsgatans norra kant löper en gammal betongkulvert som kan upplevas som en 
smal trottoar och används som gångyta av vissa. I direkt anslutning till området på Kullagatan 
och Bruksgatan finns trottoar och kombinerad trottoar/cykelväg. 
 
Gaturummet 
Det befintliga gaturummet kan karakteriseras som industrigata. Det är brett tilltaget och saknar helt 
gång- och cykelytor i eller i anslutning till gaturummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den breda gatan med industrikaraktär. Här syns även problematiken kring 
parkeringssituationen. 
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Kollektivtrafik 
Planområdet ligger mellan två kollektivtrafikhållplatser varav den närmaste är hållplats Bruksgatan 
precis nordost om planområdet. Den andra är hållplats Stadshuset cirka 600 meter söder om 
planområdet. Förbi hållplats Bruksgatan går regionbuss 222 (rutt: Höganäs-Nyhamnsläge-Mölle, 
med möjlighet till byte i Nyhamnsläge för att ta buss 223 till Arild). Turtätheten är en till två bussar 
per timme i båda riktningarna.  
 
Från hållplats Stadshuset utgår dessutom regionbuss 220 och 221 mot Helsingborg, regionbuss 225 
mot Ängelholm, samt Höganäs lokala gratis flexbusslinje. Turtätheten mot Helsingborg uppnår 
under stor del av vardagar och helger en tur varje kvart. För linje 225 är turtätheten cirka en tur i 
vardera riktningen per timma. Flexbusslinjen trafikerar centrala målpunkter i Höganäs med en 
tur per timma mellan klockan 8 och 17 på vardagar. Linjerna 220 och 222 är synkroniserade så 
att bytestiderna mellan linjerna ska bli så korta som möjligt vid hållplats Stadshuset. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Verksamheterna inom planområdet är redan idag anslutna till det kommunala VA-nätet, vilket har 
en kapacitet som inte bedöms påverkas betydande av detaljplanens genomförande. Kapacitet finns 
också för tillkommande verksamheter i paritet med vad detaljplaneförslaget medger i form av 
utökade byggrätter. Inom Röret 12 finns pågående verksamheter som kräver fettavskiljare. 
 
Dagvattenhantering 
Områdets dagvatten hanteras idag genom markbrunnar och underjordiska ledningar som är kopplade 
till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Vid mycket regn (så kallade hundraårsregn) riskerar 
den intilliggande delen av Bruksgatan att svämmas på grund av överfulla dagvattenledningar. 
Detta beror på att denna del av dagvattenstammen är högt belastad. 
 
Ansvaret för och driften av de dagvattenledningar som ligger under tillfartsgatan inom Röret 2, och 
som är föreslagen att bli allmän platsmark för gata, ligger i praktiken redan idag på Höganäs 
kommun. Dessa ledningars skick är idag inte kända. 
 
Avfall 
Sophämtning för verksamheterna sker idag enligt avtal med kommunen. 
 
Värme 
Samtlig a fastigheter inom planområdet är anslutna till Höganäs Energis fjärrvärmenät. 
 
Teleledningar 
Skanova har ett antal ledningar inom planområdet. De visas på bilden på nästa sida med heldragna 
eller streckade linjer i röd, turkos eller gul färg. 
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Skanovas ledningar 
 
 
Övriga ledningar 
Det ligger ett stort antal ledningar i marken under gatumarken inom Röret 2. Det rör sig både om 
aktiva ledningar och sådana som tagits ur bruk. Utöver de ledningar där kommunen redan ansvarar 
för driften är ledningarnas skick okänt. Inom området finns även ledningar för gas och fjärrvärme. 
 
Servitut och ledningsrätter 
Inom planområdet finns idag 22 olika aktiva servitut samt nyttjande- och ledningsrätter för 
fjärrvärme. Åtta av dessa är kopplade till den del av Röret 2 som ingår i planområdet. Av dessa åtta 
är sex servitut som rör nyttjande av gatan för in- och utfart och parkering till förmån för 
intilliggande fastigheter. Återstående två är lednings- och nyttjanderätter för fjärrvärmeledningar. 
 
Resterande fjorton servitut inom planområdet gäller ledningar för el, gas, vattenledningar, övriga 
kablar samt brandmur till förmån för någon av de ingående fastigheterna inom planområdet 
eller för intilliggande fastigheter. Om samtliga servitut nyttjas aktivt är inte utrett. 
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HÄLSA, SÄKERHET 
Buller 
I anslutning till aktuellt planområde finns en del bullerkällor. Det rör sig om transportbuller, varav 
främst från tunga transporter, till verksamheterna inom och intill planområdet samt på Kullagatan 
och Bruksgatan. Verksamheterna i sig, både inom och intill planområdet, genererar även visst buller. 
 
En särskild störningsutredning för intilliggande industriverksamhet Nordic Waterproofing på 
Röret 5 har gjorts av Tyréns 2012-12-13. Utredningen berör störningsformerna olycksrisk, buller 
och utsläpp till luft. I utredningen konstateras att den största störningskällan från verksamheten är 
buller. Slutsatserna i utredningen ger en god indikation även för bullernivåerna för den del av 
planområdet som föreslås för industriverksamhet (Röret 8). Bullernivåerna som uppmätts i 
utredningen utgör inget hinder för föreslagna verksamheter och överskrider inte gränsvärdena för 
buller för befintliga bostäder i anslutning till planområdet. 
 

Bullerutbredningsdiagram ur rapport: Störningsutredningar Höganäs, Tyréns 2012-12-13 Aktuella riktvärden anges i den röda rutan 
och baseras på Naturvårdsverkets allmänna råd för buller. 
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Området påverkas också i viss mån av trafikbuller från Kullagatan och Bruksgatan. (Buller från 
trafik inom industrifastigheterna räknas som industribuller och ingår alltså i störningsutredningen.) 
De användningar som planen tillåter kräver dock ingen bullerbegränsning av bullret utomhus. I den 
mån de kräver bullerbegränsning inomhus bedöms det som möjligt att klara det med byggtekniska 
åtgärder. Det regleras i BBR och hanteras därmed i bygglovprocessen.  
 
Farligt gods 
Både Kullagatan och Bruksgatan är primära transportleder för farligt gods och det fraktas farligt gods 
till och från flera verksamheter inom och i närheten av planområdet. Enligt Länsstyrelsen i Skåne län 
ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-
led. Därför har det tagits fram två riskutredningar för planen. I båda riskutredningarna studeras den 
tillåtna produktionsmängden hos de företag som hanterar farligt gods. Den är ofta större än vad som 
faktiskt produceras och det påverkar givetvis transporternas omfattning. För att de aktuella företagen 
ska ha möjlighet att växa och utnyttja sina tillstånd fullt ut har utredningarna utgått från vad tillstånden 
ger utrymme till. Utredningarna har också tagit höjd för att verksamheter kan förändras och att nya 
verksamheter kan tillkomma. 
 
Den första riskutredningen gjordes av WSP 2018-03-06 och har uppdaterats 2019-10-03 och 2020-
11-18. Den föreslår följande åtgärder för att minska risken för att människor skadas allvarligt på grund 
av olyckor med farligt gods: 
 
 Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom 12 meter från väg där transport av farligt gods sker (det vill 

säga Kullagatan, Bruksgatan och gatan i sydvästra delen av planområdet). Inom detta område ska 
marken utformas så att den inte uppmuntrar till mer än tillfällig vistelse. Det innebär att 
uteserveringar, uteplatser, lekplatser och liknande inte är tillåtet där. Ytparkering och gata går bra.  

 För befintliga byggnader inom Röret 12 ska fasadytor som vetter mot och ligger inom 12 meter 
från Bruksgatans vägkant utföras i obrännbart material och i lägst brandteknisk klass EI 30. 
Fönster som vetter mot och ligger inom 12 meter från Bruksgatan ska utföras i lägst brandteknisk 
klass EW 30.  

 Om verksamheten inom fastigheterna Röret 6 och 8 ska förändras, med högre persontäthet som 
följd, ska befintliga fasader inom 12 meter från Kullagatan respektive gatan i sydvästra delen av 
planområdet utföras i lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass 
EW 30. 

 För byggnader inom 12 meter från vägkant ska utrymning kunna ske i riktning bort från riskkällan.  
 
Avståndet 12 m mäts från bilkörbanans kant. Brandklassade fönster får inte vara öppningsbara, annat 
än med verktyg, nyckel eller liknande. Dörrar i de brandklassade fasaderna ska ha dörrstängare.  
 
Fastighetsägarna till Röret 12 bedömer att skyddsavståndet på 12 meter som föreslås i WSP:s 
utredning skulle försvåra för dem att bedriva sina verksamheter. Därför gjordes en utredning som 
enbart gäller Röret 12 och som fokuserar på att lösa riskhanteringen med andra åtgärder än 
skyddsavstånd. Denna riskutredning gjordes av Brand och Riskteknik 2020-08-21. Utredningen har 
sammanfattats och kommenterats i en PM daterad 2020-12-21. Utredningen föreslår följande 
riskreducerande åtgärder: 
 
 Avskiljande konstruktion med syfte att hindra fordon från att köra av vägen och in på området 

uppförs längs Kullagatan och Bruksgatan. 
 Nya byggnader ska förses med centralt avstängningsbart ventilationssystem. 
 På nya byggnader ska fasader inom 14 m från de aktuella transportlederna utföras i brandteknisk 

klass EI 30 och ha fönster i brandteknisk klass EW 30. 
 Nya byggnader ska kunna utrymmas i riktning bort från riskkällan.  

 
Markföroreningar utfylld mark 
Hela planområdet bedöms bestå av utfyllnadsmassor som kan antas vara förorenade. Miljötekniska 
markundersökningar har gjorts för fastigheterna Röret 6 och 12. De finns sammanfattade i en rapport 
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från WSP daterad 2020-02-07. Provtagning har utförts på inomhusluft i saluhallen (i restaurangen, 
saluhallen och sportanläggningen) samt på asfalt, jord och grundvatten utanför byggnader. Det har 
också gjorts en miljö- och hälsoriskbedömning (WSP 2020-02-06). För Röret 8 har det inte gjorts några 
markundersökningar, eftersom planen inte innebär några förändringar av verksamheten där. 
 
Inga förhöjda halter av tjärämnen (PAH) eller tungmetaller kunde påvisas i de uttagna luftproven. I 
grundvattnet kunde det däremot påvisas PAH i ett par prov, dock i halter under aktuella riktvärden. 
Halterna är låga i förhållande till de halter som uppmätts i jorden. Stenkolstjära kunde påvisas i ett 
asfaltprov vilket innebär att delar av asfalten i området ska hanteras som farligt avfall (>300 ppm) om 
asfalten bryts upp. Inom två områden utomhus är halterna av arsenik, bly, nickel, zink, PAH (L, M 
och H), bensen, alifater och aromater högre än de generella riktvärdena för MKM (mindre känslig 
markanvändning). De aktuella områdena ligger i nordöstra delen av Röret 6, mellan Magasin 36 och 
Räddningstjänsten, där det har legat en båtverkstad och på Röret 12, vid grönytan söder om huvud-
byggnaden, där det bland annat har legat ett gengasverk.  
 
Inom övriga delar av fastigheterna är uppmätta föroreningshalter lägre än de generella riktvärdena 
för MKM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från Miljö- och hälsoriskbedömningen (WSP 2020-02-06). Heldragna blå linjer visar de två områden som har förorenings-
halter som överstigen MKM. Punktstreckade blå linjer visar var det, enligt en äldre ritning, har gått gengaskulvertar. Heldragna 
röda linjer visar troliga lägen för en äldre byggnad som innehållit brännugnar (stor rektangel) och det gamla gengasverket (cirklarna 
och kanske också den lilla rektangeln). 

 
Eftersom inga föroreningar påvisats inomhus och inget grundvatten tas ut från området bedöms 
exponeringsvägarna för människors hälsa inte utgöras av inandning av ångor eller intag av vatten. 
Det bör noteras att det är stora osäkerheter vid bedömning av hälsorisker avseende inandning av 
inomhusluft från enbart ett mättillfälle. Undersökningen har dock utförts vid tre olika provpunkter 
med likartat resultat. Halterna av PAH i grundvattnet är så pass låga att risk för ånginträning i bygg-
nader inte anses vara aktuell. 
 
Möjliga exponeringsvägar är däremot inandning av eventuellt damm från grävarbeten i förorenade 
fyllnader samt via direkt intag av jord eller hudexponering. Eftersom området vid före detta 
båtverkstaden är asfalterat finns det i praktiken inga exponeringsvägar för de förorenade fyllnaderna, 
mer än vid grävarbeten. På gräsmattan söder om huvudbyggnaden, vid det före detta gengasverket 
kan människor komma i kontakt med jorden. De högre halterna av föroreningar är dock inte 
uppmätta i den översta halvmetern av marken.  
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De förorenade fyllnaderna finns huvudsakligen över grundvattennivån, vilket gör att risken för 
grundvattentransport bedöms som liten. Störst risk för spridning är i områden utan hårdgjorda ytor, 
det vill säga gräsmattan där gengasverket legat, där regnvatten kan infiltrera och föra med sig 
föroreningar ner mot grundvattnet. Grundvattnet kan sedan, främst via ledningsgravar, sprida sig 
till omkringliggande områden. 
 
Parallellt med denna planprocess har Länsstyrelsen ett pågående tillsynsärende gentemot Höganäs 
AB gällande föroreningar på dessa fastigheter. Enligt 10 kap. miljöbalken (MB) har verksamhets-
utövare ansvar för föroreningar som de orsakat. De ska ha koll och vid behov åtgärda föro-
reningarna. Detta gäller även om verksamhetsutövaren har sålt den mark där föroreningarna finns. 
 
Markföroreningar PFAS 
På fastigheten Röret 6 har Räddningstjänsten haft brandövningar med brandskum, ungefär en gång 
per år från tidigt 1990-tal till början av 2000-talet. Brandskum innehåller ofta PFAS, som kan spridas 
i mark och vatten. Höganäs kommun har låtit WSP ta mark- och vattenprover för att ta reda på om 
PFAS spridits där. Provsvaren och ett resonemang om riskerna finns redovisade i en PM daterad 
2021-08-05. Proverna visar att både mark och grundvatten innehåller PFAS.  

 
Bilden visar var utsläpp av brandskum kan ha lett till spridning av PFAS. Vid den större röda pricken hölls brandövningar 
med skum. Vid den mindre pricken rengjordes systemet efter utryckning. 

 
För PFAS finns ett flertal olika riktvärden. De uppmätta halterna i jorden är lägre än riktvärdena för 
hälsorisker, i nivå med riktvärdena för skydd av markmiljö och högre än riktvärdena för skydd av 
nedströms grundvatten och ytvatten. Halterna i vattnet är lägre än riktvärdena för risk vid exponering 
genom inandning av ånga och lägre än riktvärdena för exponering vid/efter bevattning. De är högre 
än riktvärdena för exponering genom intag av grundvatten som dricksvatten, skydd av grundvatten 
som dricksvatten samt skydd av ytvatten och intag av fisk i ytvatten. Halterna i vattnet överskrider 
också Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten. 
 
Detta innebär att det inte är lämpligt att använda grundvattnet i eller nära Röret 6 som dricksvatten. 
Det är det heller ingen som gör. Föroreningarna innebär ingen fara för Räddningstjänstens personal 
eller besökare, eftersom halterna för inandning via ånga (för vatten) inte överskrids och inte heller 
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riktvärdena för hälsorisker (för jord). Den PFAS som finns i jorden skulle däremot kunna spridas till 
grundvattnet och bidra till en ökning av halterna där och den PFAS som redan finns i grundvattnet 
kan spridas vidare. 
 
Sammantaget innebär detta att det finns anledning att undersöka halter och spridning av PFAS vidare, 
men det behöver inte göras inom planarbetet. Föroreningarna innebär ingen fara för den planerade 
markanvändningen. Däremot kan en framtida sanering försvåras ifall den förorenade marken 
bebyggs, så innan något byggs på Röret 6 bör eventuella saneringsåtgärder vara genomförda. 
 
Räddningstjänsten, som är den som orsakat föroreningen, är inställd på att gå vidare med utredning 
och eventuell sanering och gör detta i samarbete med kommunens miljöavdelning. 
 
Markradon 
Vad gäller radon i mark har ingen kartering av detta gjorts i kommunen men det finns enligt 
kommunens miljöavdelning ingen anledning att misstänka att halterna av markradon överskrider 
normalhalten. Riskerna att utsättas för markradonstrålning inom aktuellt planområde bedöms 
därför som små, förutsatt att byggnation sker i enlighet med gällande normer för radonsäkert 
byggande. 
 
Utryckning räddningstjänst 
Inom planområdet finns Höganäs räddningstjänst och brandstation. Den allmänna säkerheten 
i kommunen är beroende av att varje utryckningssituation kan genomföras så säkert och effektivt 
som möjligt. Med den trafik- och parkeringssituation som idag råder i anslutning till 
räddningstjänstens utryckningsutfarter finns det risk att utryckningsfordonen inte kan komma iväg 
så fort som situationen kräver på grund av att utfarterna helt eller delvis är blockerade av andra 
fordon. Det är därför absolut nödvändigt att dessa utryckningsvägar är fria från andra fordon. 
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 PLANFÖRSLAG 
 
SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och för 
att göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är 
också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd säkerställa 
industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
Planförslaget innefattar: 
Ändrad användning inom fastigheten Röret 12 från användningen Industri till att istället tillåta 
användningarna Centrum, utom hotell, vandrarhem och annat som innebär övernattning (C1) och 
Verksamheter (Z).  
 
Ändrad användning inom fastigheten Röret 6 från användningen Industri till att istället tillåta 
användningarna Räddningstjänst (T1), Kontor (K) och Verksamheter (Z). Inom en mindre del av 
Röret 6 ändras användningen i stället till Nätstation (E1). 
 
Utökad användning inom fastigheten Röret 8 till att utöver Industri (J) även tillåta användningen 
Kontor (K). Inom användningsområdet kan verksamheter som kräver 25 meters skyddsavstånd till 
bostäder tillåtas. I praktiken innebär utökningen med användningen Kontor ingen förändring. 
Under lång tid innehöll byggnadens övre våning kontor, som ingick i Höganäsbolagets verksamhet. 
Detta var helt planenligt, eftersom användningen Industri tillåter den kontorsverksamhet som 
behövs för industrin. Nu när Höganäsbolaget inte längre har någon verksamhet i byggnaden och 
inte äger fastigheten bedömer kommunen att det är lämpligt att den nya planen tillåter både Industri 
och Kontor, eftersom det stämmer bäst med hur fastigheten har använts och används.  
 
Allmän tillfart och genomfart för området säkras genom att den del av kvartersmarken inom Röret 
2 som idag används som tillfartsgata omvandlas till allmän platsmark för gata. Plats för en gång- 
och cykelväg längs denna gatas nordöstra sida säkras. 
 
Befintlig utfart för utryckningsfordon mot Kullagatan bekräftas i detaljplanen. 
 
Bevarandeskydd för huvudbyggnaden inom Röret 12 i sin helhet med särskilt fokus på byggnadens 
samtliga fasader, de tre bevarade rundugnarna inne i byggnaden samt byggnadens invändiga 
ursprungliga bärverkskonstruktion i trä och stål. Byggnaden föreslås få skyddsbestämmelse (q) 
samt rivningsförbud (r). Utökad lovplikt införs för ändringar gällande de invändiga delarna i 
huvudbyggnaden. 
 
Bevarandeskydd för en del av byggnaden inom Röret 6 (Höganäs Räddningstjänst). Skyddet om-
fattar byggnadens nordvästra fasad mot Kullagatan som föreslås få en skyddsbestämmelse (q3) samt 
rivningsförbud (r1). 
 
Bevarandeskydd för byggnaden inom Röret 8. Skyddet omfattar huvudbyggnadens samtliga 
fasader som föreslås få en skyddsbestämmelse (q2) samt rivningsförbud (r1). 
 
Varsamhetsbestämmelse (k1) för skyddsvärnet inom Röret 12. 
 
Skydd av fyra träd på Röret 12, som är viktiga för upplevelsen av miljön, samt utökad lovplikt för 
fällning av dessa träd.  
 
Ett generellt utformningskrav för tillkommande bebyggelse, samt om- och tillbyggnader för att 
anpassa dem till de kulturhistoriska värdena i området. 
 
Utförandekrav och skyddskrav för att minimera risken för personskador på grund av eventuella 
olyckor med farligt gods.  
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Markreservat för gasledningar. 
 
Bestämmelse om att markföroreningar måste åtgärdas innan bygglov kan ges, inom två områden 
där alltför höga halter av föroreningar påvisats.  
 
Planens genomförandetid är fem år. 
 
 
FÖRESLAGEN UTFORMNING ALLMÄN PLATSMARK 
Tillfartsgatan i sydväst ges användningen GATA. Gatan förväntas inte bara fungera som infartsgata 
och angöring till intilliggande fastigheter för persontrafik och tyngre transporter utan också som 
en del av ett längre stråk mellan stadens norra och centrala delar. Stråket används redan idag av 
gående och cyklister för att röra sig mellan centrum och norr, men är ett informellt stråk som är 
både otydligt och i viss mån också otryggt då det längs vissa delar är otydligt hur olika trafikslag 
förväntas röra sig i stråket, markbeläggningen är delvis dålig och längs vissa delar saknas belysning 
helt. 
 
Den allmänna gatan ska också fungera som huvudinfart för den södra delen av kvarteret Röret, 
där bland annat Finkeramiska (Röret 10) är under detaljplaneläggning för centrumverksamheter. 
 
Gatan ska även i fortsättningen också fungera som utryckningsgata för räddningstjänsten och ska 
ha kapaciteten att klara dagliga lastbilstransporter till och från intilliggande industriverksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bilden visar det föreslagna flödet genom området.    
I planområdets nordvästra kant har en liten del av Bruksgatan tagits med. Den ges användningen 
GATA1 Huvudgata, för att få samma användning som resten av Bruksgatan. Den har tagits med för 
att det ska gå att lägga utfartsförbud längs gränsen mot Röret 12. (Utfartsförbud får inte ligga i 
plangräns.) 
 
Gaturummens utförande och utformning 
Kommunen bedömer att trafikmängderna i området kommer att öka lite, men inte mycket, så av 
den anledningen behöver inte gatorna i och runt planområdet förändras. Däremot är trafik-
situationen i nuläget inte bra för gående och cyklister och det ska förbättras inom den gata som 
finns i planområdet.  
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Inom gatuområdet i planen ska det finnas en 4 meter bred gång- och cykelbana. Den har placerats 
längs gränsen till Röret 12, 6 och 8. Det är lämpligt att ha den där så att gående och cyklister lätt kan 
nå verksamheterna på dessa fastigheter. På så sätt förstärks både trafiksäkerheten och verksam-
heterna i att dessa fastigheter. I nordväst ska gång- och cykelbanan ansluta till gång- och cykelbanor 
längs Bruksgatan. Korsningen med Bruksgatan är i dagsläget inte trafiksäker. Kommunen och 
Höganäs AB, som har infart till sitt industriområde på andra sidan Bruksgatan, har fört diskussioner 
om hur den kan förbättras. Detta har lett till ett förslag till utformning av korsningen som under 
2020 ska provas genom att refuger och andra avgränsningar målas på gatan.  

Bilden visar de refuger och andra avgränsningar som ska målas upp och provas.  
 
I söder ska gång- och cykelbanan ansluta till det genomgående stråket. Det kommer dock på andra 
sidan av tillfartsgatans förlängning. Flera olika möjligheter finns att knyta samman dem, men det är 
svårt att lösa frågan inom denna planen. Därför kommer den att studeras vidare i ett planprogram 
som ska tas fram för hela kvarteret Röret och även i en detaljplan för Röret 10. På grund av detta 
har gång- och cykelbanan inte reglerats i plankartan i denna del av gatan. Ytan för GATA är dock 
så bred att gång- och cykelbanan får plats.  
 
Detaljplaneområdet är till stor del hårdgjort och de gröna inslagen är få. Befintliga träd längs med 
gatan står huvudsakligen på privatägd kvartersmark, och delvis utanför planområdet, varför dessa 
är svåra att säkra. Gaturummet skulle bli vackrare om det gick att få in mer grönska där. Detta har 
dock inte studerats i detalj i denna plan, bland annat eftersom det är lättare att ta ett helhetsgrepp 
om det i planprogrammet för kvarteret Röret.  
 
Om det är möjligt bör trädplanteringar prioriteras inom tillfartsgatan, men detta är beroende av hur 
befintliga ledningar är placerade i gatumarken. Om trädplanteringar inte är möjligt kan exempelvis 
klättrande vegetation på spaljéer eller liknande användas för att på så sätt få en vegetation som 
genom sin höjd och volym kan bidra till att bryta ner de storskaliga byggnadsvolymerna och ytorna 
i området. I gränsen mellan Röret 8 och tillfartsgatan växer en trädrad. Den bör bevaras.  
 
Tillfarter till planområdet och omkringliggande fastigheter 
Genom omvandling en av infartsgatan från kvartersmark till allmän platsmark får samtliga 
fastigheter i planområdet tillfart direkt till allmän platsmark. Denna förändring innebär att flera idag 
gällande tillfartsservitut blir överflödiga och kan släckas. 
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Räddningstjänstens båda utfarter för utryckning måste alltid ha fri passage. Utfarten mot Kullagatan 
har idag inga problem, utan de regleringar som finns där (markeringar i vägbanan och ljussignal, samt 
inkörsförbudsskyltar från Kullagatan) bedöms som tillräckliga. I och med att gatan i sydvästra delen 
av planområdet byggs om och får gång- och cykelbanor kommer det inte att finnas plats att parkera 
där och då bör problemet med att bilar parkeras i räddningstjänstens utfart upphöra.  
 
Saluhallen och räddningstjänsten har idag infarter sida vid sida utan avgränsning. För att förhindra att 
besökare till Saluhallen kör fel in på räddningstjänstens utryckningsutfart bör dessa två infarter på 
något sätt tydligt avgränsas gentemot varandra. Det kan göras exempelvis med ett lågt staket, räcke 
eller pollare som markerar att infarterna är delade. En del av gräsytan intill dagens infart får hårdgöras, 
så att räddningstjänstens utfart blir tillräckligt bred. Trädet som står en bit in i gräset bör kunna stå 
kvar. Utfarten bör vara 6,0-6,5 m bred och avståndet från fastighetsgränsen till trädets stam är längre 
än så. Däremot kan det bli nödvändigt att beskära trädet för att sikten ska bli tillräcklig. Trädet ingår i 
en trädrad och omfattas därmed av det generella biotopskyddet för alléer. Ifall det blir nödvändigt att 
fälla det krävs dispens från biotopskyddet, vilket söks hos länsstyrelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Förslag på åtgärder för ökad trafiksäkerhet inom och i anslutning till Höganäs räddningstjänst. 
 

 
Kollektivtrafik 
Områdets kollektivtrafiknära läge och busstrafikens turtäthet motiverar utvecklingen av området för 
verksamheter som ryms inom användningarna Centrum och Verksamheter. Ett ökat besöksantal till 
områdets verksamheter skapar dessutom ett större resenärsunderlag för den befintliga kollektiv-
trafiken. 
 
FÖRESLAGEN UTFORMNING AV KVARTERSMARKEN 
Struktur och bebyggelse 
Strukturen inom planområdet förändras inte av planförslaget. Omvandlingen av kvartersmarken 
inom Röret 2 till allmän platsmark för gata är dock ett led i etablerandet av ett tydligare allmänt 
rörelsestråk genom området för att bättre koppla samman stadens norra och centrala delar och 
komplettera befintliga stråk. Se illustration under rubriken Föreslagen utformning av allmän platsmark. 
 
Parkering 
För verksamheterna på Röret 6 och 8 förändras inte parkeringssituationen på grund av planen. Den 

Befintligt, biotopskyddat träd 
 
 
Utryckningsutfart 
 
 
Utfart för person- och 
varutransporter 
 
 
Tänkt avgränsning 
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gör det inte möjligt för Höganäs Verkstad AB att få de ytterligare bilparkeringsplatser som företaget 
önskar. I den mån parkering inte kan lösas inom den egna fastigheten kan avtal tecknas med någon 
annan fastighetsägare om att få utnyttja mark för parkering inom rimligt gångavstånd till den egna 
verksamheten. Höganäs Verkstad AB har, som tidigare nämnts, redan en överenskommelse med 
Höganäs AB om att utnyttja den intilliggande parkeringsplatsen på Röret 2 för att tillgodose sin 
personals parkeringsbehov. Viss cykelparkering finns på Röret 6 och 8 och eftersom cykelparkering 
kräver mindre plats än bilparkering bör även fler platser kunna ordnas inom fastigheterna ifall det 
behövs. 
 
Planen ger något utökade byggrätter på Röret 12. Det blir möjligt att bygga till huvudbyggnaden vid 
gaveln i sydväst. Det leder inte till att några parkeringsplatser försvinner, men däremot kanske till något 
fler besökare, vilket gör att behovet av parkering skulle kunna öka något. Komplementbyggnader, eller 
mindre tillbyggnader tillåts längs de flesta fasaderna på Röret 12, men det handlar om så små ytor att 
det inte bedöms påverka antalet besökare nämnvärt. 
 
Eftersom parkeringen på Röret 12 idag inte är så tydligt markerad parkerar besökare och personal i 
hög grad där de själva finner det lämpligt. Detta innebär förmodligen att ytorna inte utnyttjas särskilt 
effektivt. En del av parkeringsbehovet för både cyklar och bilar bör kunna lösas genom att organisera 
de ytor som finns på ett effektivt sätt. Cykelparkering kräver mindre plats per resande jämfört med 
bilparkering, så om en del av besökarna och personalen kan cykla blir det lättare att lösa parkeringen. 
Om inte ytorna inom Röret 12 räcker finns möjligheten att sluta avtal med kommunen om att utnyttja 
en del av den kommunägda parkeringen vid Blå Hallen (Finkeramiska) som ligger cirka 300 meter 
bort. 
 
Vid utbyggnad eller ändrad användning ska parkeringslösningen redovisas i bygglovsansökan. I 
bygglovsprövningen görs en bedömning om föreslagen lösning kan anses godtagbar baserat på 
aktuell parkeringsnorm och tillämpbara kriterier i parkeringspolicyn. I kommunens nuvarande 
parkeringsnorm (antagen 2013-09-19) anges hur många bilparkeringsplatser som antas behövas för 
olika typer av verksamheter i förhållande till hur stor bruttoarea (BTA) verksamheten har. Nuvarande 
byggnader på Röret 12 har en BTA på cirka 7000 m2. Om man antar att halva ytan används för handel 
och den andra halvan för restauranger blir resultatet att 200 bilplatser antas behövas. Det kan jämföras 
med de cirka 130-140 bilplatser som finns idag. Några krav på cykelparkering finns inte i normen. 
Till parkeringsnormen hör en parkeringspolicy, som anger olika kriterier som kan motivera en 
sänkning av kravet på bilplatser. Några av kriterierna är dessa: 
 
 Planen har ett kollektivtrafiknära läge. 
 Det går att ta sig till området med cykel eller till fots relativt enkelt och det finns tillfredsställande 

möjligheter för cykelparkering inom fastigheten. 
 Det går att samutnyttja parkeringar.  
 Anpassning till stadsbild och värdefull kulturmiljö gör att kravet på parkering måste minskas. 

 
Parkeringspolicyn innehåller inte några riktlinjer för vad som krävs av fastighetsägarna för att kravet 
på bilplatser ska minskas eller hur mycket kravet kan minskas.  
 
Eftersom Röret 12 ligger nära busshållplatser och ett centralt gång- och cykelstråk som är under 
utveckling skulle kravet på bilplatser kunna minskas ifall fastighetsägarna gör det enkelt och säkert 
för kunder och personal att komma med kollektivtrafik, cykel eller till fots.  
 
Det finns redan ett (delvis upphöjt) gångstråk längs den mindre byggnaden där bland annat Garage 
Bar ligger. Ifall det ansluts till gång- och cykelbanan som ska anläggas på tillfartsgatan och om det 
anläggs liknande gångstråk till den stora byggnadens entréer kan kraven på bilparkeringsplatser 
minskas med 10 procent, det vill säga 20 platser. Gångstråken ska vara minst 2 m breda, men 3 m 
breda där det går. Om det anläggs gångstråk även från busshållplatsen och anslutande gång- och 
cykelbanor på Kullagatan kan kraven på bilparkeringsplatser minskas med ytterligare 5 procent räknat 
från ursprungskravet 200 platser, det vill säga 10 platser.  
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Det finns också några parkeringsplatser för cyklar på fastigheten. Om det anläggs fler cykel-
parkeringsplatser, så att det motsvarar de krav som ställs när parkeringsnormer innehåller krav på 
cykelparkering, kan kraven på bilparkeringsplatser minskas med ytterligare 10 procent räknat från 
ursprungskravet 200 platser, det vill säga 20 platser. Ett rimligt antagande är att handel och 
restauranger med sammanlagd BTA på cirka 7000 m2 kan behöva 100-110 cykelplatser. 
 
Om dessa åtgärder genomförs bedöms det alltså vara tillräckligt med 150 bilplatser för Röret 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar ett tänkbart sätt att utforma marken på Röret 12. Gångstråk finns från tillfartsgatan till entréerna, men inte från Kullagatan. På 
vissa ställen kommer bilar att behöva köra in på gångstråken för att kunna parkera. Det är inte optimalt, men eftersom miljön inte alls är 
utformad för handel och gående från början, bedöms det som acceptabelt. Förslaget ger 110 cykelplatser och 146 bilplatser, varav 2 för 
rullstolsburna. Cykelparkeringen och gångstråken från tillfartsgatan sänker kravet på bilplatser från 200 till 160, så om denna lösning skulle 
väljas kommer fastighetsägarna att behöva arrendera mark för 14 bilplatser från kommunen.  
 
Siktkrav 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstens anslutning till Kulla-
gatan, samt i korsningen Bruksgatan/Kullagatan. Se avsnittet om Trafik under Platsförutsättningar. 
Planens utformning hindrar inte detta.  
 
Utfartsförbud 
Fastighetsgränsen mot Bruksgatan förses med utfartsförbud. Mot Bruksgatan är sträckan mellan 
befintlig utfart från planområdet och korsningen mellan Bruksgatan och Kullagatan alldeles för kort 
för att motivera den påverkan nya utfarter skulle innebära för trafikflödet på Bruksgatan. 
 
Utfartsförbud ska också gälla längs den del av fastighetsgränsen mellan Röret 12 och den blivande 
gatan på Röret 2 som idag inte redan utgörs av utfarter, det vill säga längs med det som idag är gräsyta 
på Röret 12. Den ena gräsytan används vid hög besöksbelastning som parkering vilket innebär 

E 
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backrörelser ut på tillfartsgatan när dessa parkerade bilar ska lämna området. Det innebär en risk, 
framför allt i utryckningssituationer och bör därför inte tillåtas. Även längs de delar av 
fastighetsgränserna mellan Röret 6 respektive 8 och den blivande gatan på Röret 2 som idag inte 
redan utgörs av utfarter ska det vara utfartsförbud.  
 
Förutom räddningstjänstens utryckningsutfart är det inte lämpligt med utfarter mot Kullagatan heller, 
men eftersom Trafikverket är huvudman för Kullagatan ska det inte läggas utfartsförbud i detalj-
planen mot den. I stället är det Trafikverket som beslutar om utfarter och utfartsförbud enligt 
väglagen (1971:948). Trafikverket har i sin dialog med kommunen varit tydliga med att förutom 
räddningstjänstens utryckningsutfart är det olämpligt med utfarter mot Kullagatan med tanke på 
trafikflöden och framkomlighet. För att det ska vara tydligt att räddningstjänstens utryckningsutfart 
får finnas läggs det in en planbestämmelse om den i plankartan. 
 
Värdefulla träd 
Den växtlighet som finns inom planområdet är viktig både för upplevelsen av området och av mer 
tekniska skäl, som att den tar hand om dagvatten. Fyra träd på Röret 12 bedöms som så viktiga för 
upplevelsen av området att de skyddas med en bestämmelse om att de endast får fällas om de är sjuka 
eller utgör en säkerhetsrisk. Fällning av dessa träd görs marklovpliktig genom en administrativ 
bestämmelse.  
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSES UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Kulturhistorisk bebyggelse 
Planområdet gränsar till riksintresset Hultabo/Höganäsbolaget. Inom planområdet finns dessutom 
byggnader på fastigheterna Röret 6, Röret 8 och Röret 12 som helt eller delvis utgör sådana särskilt 
värdefulla byggnader som avses i 2 kap 6 § PBL (2010:900), det vill säga byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. 
 
Planområdet rymmer de äldsta bevarade fabriksbyggnaderna inom Bruket, runt vilket staden Höganäs 
byggdes, och har påtagliga industrihistoriska, kulturhistoriska och identitetsskapande värden för 
Höganäs som bruks- och keramikort. Detta motiverar att skydds- och varsamhetsbestämmelser på 
byggnaderna införs i den nya detaljplanen. 
 
Inom Röret 8 är byggnadens samtliga fasader intressanta ur ett bevarandeperspektiv. Byggnaden före-
slås därför få bevarandeskydd (q) och rivningsförbud (r). Bevarandeskyddet motiveras med att den är 
en av det fåtal kvarvarande byggnader som representerar den industriella arkitekturen från Höganäs 
gamla bruksmiljö. Den blir därför, tillsammans med de intilliggande bevarade industribyggnaderna, 
en av några få särskilt viktiga pusselbitar i historieskrivningen för Höganäs som bruksort. För bygg-
naden som helhet är takformen med flera parallella sadeltak gavelställda mot gatan och den 
industriella fasadkaraktären med flertalet ursprungliga tegeldetaljer särskilt bevarandevärda. 
 
Den sydöstra fasaden bedöms som den äldsta fasaden inom planområdet och är också den som i 
högst grad undgått förändringar. Fasaden består av en putsad tegelvägg stående på en låg betong-
sockel. Fasadkompositionen har fått en tydlig rytm genom fönstersättningen och de upprepade 
kontreforerna mellan varje fönster. Fönstren är rundbågade och består av gjutjärnsspröjsade englas-
fönster indelade i 20 rutor och karaktäristiska murade fönsterbänkar gjorda av välvt skorstenstegel 
från Höganäsbruket, daterade 1925. Fasaden kröns av ett oputsat listverk i tegel som möter takfoten. 
Fasaden är putsad med en grövre askputs i en röd kulör som användes på en mängd av bolagets 
fabriker och arbetarbostäder vid 1800-talets slut och är typisk för Höganäs. Nästan alla sådana 
fabriker är sedan länge rivna men kulören kan fortfarande ses på enstaka byggnader, närmaste 
exemplet är Höganäsbolagets huvudkontor på Röret 2. Fasadens särskilt bevarandevärda detaljer är 
fasadrytmen, de murade detaljerna i form av kontreforer och listverk, fönstertypen inklusive 
fönsteromfattning samt den grova putstypen och kulören. 
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Röret 8. Fasad mot sydöst samt detalj av fönsteromfattning. 
 
 
De övriga fasaderna är uppförda i rödbrunt tegel typiskt för bygden. Den nordöstra fasaden mot 
Kullagatan är uppdelad i tre delar varav den största av dem har stora fönsterpartier i bottenvåningen 
som i senare tid har ersatts med brunmålade stålfönsterpartier nertill. I de övre två fönsterraderna har 
samtliga fönsterhål murats igen. I övrigt har fasadens mönstermurningar, tegeldetaljer och 
kontreforer bevarats. Efterföljande två fasadpartier är betydligt enklare i utförandet men uppvisar 
byggnadens karaktär genom takformens tydliga utformning och tegelfasadens utförande. 
 
 

 
 
Röret 8. Fasad mot nordost. De tre fasadpartierna till vänster utgör fasad för Röret 8. Resterande två fasadpartier utgör Röret 6. Bilden är ett 
fotomontage. 
 
 
 

 
Röret 8. Mönstermurningar, listverk och murade kontreforer är genomgående för byggnadens karaktär. 
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På den sydvästra fasaden har samtliga fönster och dörrar bytts ut men även här är listverk, mönster-
murningar, tegeldetaljer och kontreforer så pass väl bevarade att de också bedöms som relevanta för 
ett bevarandeskydd. 
 
Tegelfasadernas karaktär utöver takformen definieras av tegeldetaljer i form av listverk, mönstermur-
ningar och de karaktäristiska kontreforerna. Senare tillägg i form av modernare fönster, dörrar och 
solskydd ingår inte i bevarandeskyddet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röret 8. Fasad mot sydväst. 
 
Inom Röret 6 är det byggnadens nordöstra fasad mot Kullagatan som är intressant ur ett bevarande-
perspektiv. Takformen med flera parallella sadeltak gavelställda mot gatan samt den industriella tegel-
fasadens utförande och karaktär är vad som gör denna fasad särskilt bevarandevärd. Den nordöstra 
fasaden föreslås få skyddsbestämmelse (q) och rivningsförbud (r). Skyddet för nordostfasaden 
motiveras med att den är en av det fåtal kvarvarande byggnader som representerar den industriella 
arkitekturen från Höganäs gamla bruksmiljö. Den blir därför, tillsammans med de intilliggande 
bevarade industri-byggnaderna, en av några få, särskilt viktiga pusselbitar i historieskrivningen för 
Höganäs som bruksort. Fasaderna uppvisar byggnadens industriella karaktär genom takformens 
tydliga utformning och tegelfasadens utförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röret 6. Fasad mot nordost. De två fasadpartierna till höger utgör Röret 6. 
 
Inom Röret 12 är huvudbyggnaden samt skyddsrummet intressanta ur ett bevarandeperspektiv. 
Huvudbyggnaden föreslås få skyddsbestämmelse (q) och rivningsförbud (r). Den har genom åren 
haft skiftande användningar och har genomgått både om- och tillbyggnader samt delvisa rivningar 
och nybyggnationer efter behov. Då fastigheten har en historia av att vara en levande och 
föränderlig miljö ses det som ett viktigt karaktärsdrag för platsen att denna möjlighet till förändring 
bibehålls inom ramen för de kulturhistoriska värden som byggnaden och området uppvisar. Genom 
varsamhets- och bevarandeskydd anges vilka karaktärsdrag och värden som inte får gå förlorade 
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vid ändringar av byggnaden samtidigt som de ger möjligheten till behovsstyrda förändringar. 
Bevarandeskyddet berör huvudbyggnaden som helhet med särskilt fokus på samtliga fasader, de 
tre bevarade rundugnarna inne i byggnaden samt byggnadens invändiga ursprungliga bärverks-
konstruktion i trä och stål. 
 
Bevarandeskyddet motiveras med att byggnaden är en av ett ytterst fåtal kvarvarande 
industribyggnader i staden som fortfarande besitter tydliga drag av den äldre industriella bruksmiljö 
som historiskt har präglat denna del av Höganäs. Den blir därför, tillsammans med de intilliggande 
bevarade industribyggnaderna, en av några få, särskilt viktiga pusselbitar i historieskrivningen för 
Höganäs som bruksort. Trots att byggnaden har byggts om och till vid flera tillfällen genom historien 
så har dessa tillägg oftast gjorts med hänsyn till byggnadens helhetsuttryck och med omsorg 
om detaljerna. Detta gäller med undantag för vissa fönster, dörrar och portar som i senare tid har 
bytts ut mot påtagligt modernare alternativ samt en tillbyggnad klädd med svart träpanel på 
nordvästfasaden. I de fall där fönster, dörrar och portar har bytts ut ingår dessa inte i 
bevarandeskyddet. Inte heller ytterligare tillägg gjorda efter år 2000 ingår i bevarandeskyddet. 
 
Byggnaden får inte förvanskas men förändringar kan tillåtas under förutsättning att tillägget 
underordnas byggnaden så att dess arkitektur och karaktär av industribyggnad från tidigt 1900-
tal bevaras. Särskilt värdebärande och bevarandevärda exteriöra element är den enkla industriella 
karaktären och den dominerande taksilhuetten med rader av överljusfönster under takfoten. De 
smårutiga gjutjärnsfönstren, de murade listverken och den grova rödgula putsen samt fasadrytmen 
som skapas genom fönstersättningen och de upprepade fasadpilastrarna är också viktiga 
bevarandevärda element. 
 

 
Röret 12. Gavelfasad mot nordost. Karaktäristisk takform med överljusinsläpp. 
 
 
 
 

 
 

Röret 12. Gavelfasad mot nordost. Smårutiga gjutjärnsfönster, murade listverk och 
grov rödgul puts. 
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Röret 12. Fasad mot sydost. Fasadens rytm skapas genom fönstersättning och upprepade fasadpilastrar. 
 
 

 
 

Röret 12. Fasad mot sydväst. 
 
Interiört är det de tre bevarade rundugnarna som är byggnadens mest unika och starka karaktärs-
element. Andra interiöra detaljer är den synliga bärverkskonstruktionen i trä och stål som ger en 
luftig karaktär typisk för dessa äldre och rationellt konstruerade produktionsbyggnader. De enkla 
materialen och färgsättningen i ugnshallen och våningsytan ovanför hallen bidrar också till sär-
prägeln för denna typ av industriell arkitektur. 
 

 
Röret 12. De tre kvarvarande rundugnarna. Ovanpå en av dessa är restaurangens kök placerat och ugnsutrymmet därunder används av 
saluhallens bageri. De andra två ugnarna används som butiks- och utställningsytor för Höganäs Saltglaserat. Samtliga ändringar som 
krävts för verksamheterna är reversibla. 

Page 406 of 525



PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M.FL. 2021-08-13 ANTAGANDE 

 
40 

 
 
Tre av ursprungligen åtta rundugnar från fastighetens tid som keramikfabrik finns idag bevarade 
och intakta inne i byggnaden. Rundugnarna och deras användning finns omskrivna i historisk 
litteratur om orten och är särskilt värdebärande i sammanhanget då vi talar om keramikorten 
Höganäs historia. Därför är det angeläget att ugnarna bevaras och skyddas från förvanskning och 
rivning. Alla ändringar eller tillägg som berör ugnarna ska därför vara reversibla så att ugnarna kan 
återställas till ursprungsskick. Detta gäller även ugnshallen och den över hallen ovanliggande 
våningsytan (nuvarande restaurang). Ändringar gällande dessa interiöra delar görs bygglovspliktiga 
med en administrativ bestämmelse.  
 
Skyddsrum 1.109 föreslås få varsamhetsskydd (k). Skyddsrummet ska behålla sin karaktär av 
försvarsanläggning från andra världskriget och ska vid förändringar behandlas varsamt, så att dess 
arkitektur och karaktärsdrag bevaras. 
 
Skyddsrummet byggdes runt 1939-40 till följd av andra världskrigets utbrott. Byggnaden hade 
ursprungligen plats för 50 personer men byggdes runt 1975 om för att rymma 60 personer. 
Skyddsrummet är byggt i armerad betong och utformat som ett skydd mot splitter och gas. Interiört 
är byggnaden cirka 50 m2 och uppdelad i två ungefär lika stora rum, ett främre och ett bakre. 
Entrén i det främre rummet är utformad med en gassluss där de båda ursprungliga dörrarna 
fortfarande finns kvar. I det bakre rummet finns också nödutgången fortfarande kvar i 
ursprungsskick samt det ventilationssystem som installerades vid ombyggnaden 1975. I båda 
rummen finns toalettbås i trä, ett i det bakre rummet och två i det främre. Sannolikt har toalettbåsen 
utökats med ett tredje vid ombyggnationen för ökad kapacitet. Standard var annars ett bås per 
rum i den här storleken av skyddsrum. 
 
Byggnaden bedöms ha ett sådant försvarshistoriskt intresse att ett varsamhetsskydd är motiverat. 
Motivet till varsamhetsskyddet är detta skyddsrum är det enda fristående skyddsrummet av denna 
typ i Höganäs, som inte har rivits eller konverterats till annan användning efter det avvecklats som 
skyddsvärn. Värnet är också intakt och så pass oförändrat både exteriört och interiört med flera 
bevarade originaldetaljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röret 12. Skyddsrum 1.109. 
 
 
Nockhöjd 
Angivna nockhöjder baseras på befintliga byggnaders nockhöjder. Uppstickande delar av mindre 
omfattning, exempelvis tekniska don, kan tillåtas utöver de angivna nockhöjderna förutsatt att deras 
utformning underordnar sig byggnaden så att dess kulturhistoriska karaktärsdrag bevaras.  
 
Komplementbyggnader eller mindre del av huvudbyggnad 
Med tanke på planområdets samlade kulturmiljövärde har, med undantag för Röret 6, endast mindre 
tillbyggnader eller komplementbyggnader tillåtits inom de korsmarkerade ytorna i plankartan. Detta 
görs för att bevara byggnadernas grundvolymer och karaktär. Att vissa tillbyggnader ska kunna göras 
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anses ändå viktigt för att göra det möjligt för verksamheterna inom området att fungera 
tillfredställande, kunna förändras och i viss mån också växa. De korsmarkerade ytornas storlek och 
placering är gjorda utifrån en bedömning av hur och var mindre byggnadstillägg kan göras utan 
att de riskerar att byggnadsvärdena för aktuell byggnad förvanskas. 
 
För Röret 12 har korsmarkerade ytor utöver de som är knutna till huvudbyggnaden även angivits 
på eller intill befintlig kompletterande bebyggelse. Dessa ytor bedöms som lämpliga för att tillåta 
byggnadstillägg eller komplementbyggnader utan att andra funktioner eller värden påverkas negativt. 
 
Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader har generellt satts till 3,5 meter. För mindre delar 
av huvudbyggnad, som ligger på korsprickad mark, gäller generellt samma högsta nockhöjd som för 
resten av huvudbyggnaden. På några platser finns en annan högsta nockhöjd angiven, som är 
anpassad till just den platsen. 
 
Vad gäller Röret 8 så är fastigheten i det närmaste redan fullbyggd vilket begränsar möjligheterna 
att tillåta ytterligare bebyggelsetillägg. Korsmarkerade ytor har därför endast angetts i den mån det 
har ansetts möjligt att tillåta komplementbyggnader eller mindre tillbyggnader utan att de påverkar 
tillgängligheten för grannfastigheten Röret 5 eller befintliga underjordiska ledningar. 
 
Röret 6 har en större andel obebyggd yta än grannfastigheterna och endast en bevarandeskyddad 
fasad. Detta ger möjlighet till ytterligare bebyggelsetillägg om behov skulle finnas. Längs med 
fastighetsgränsen mot Röret 12 har en sex meter bred korsmarkerad yta angivits. Denna är angiven 
för att bibehålla befintlig vegetation, siktlinjer genom kvarteret och luftigheten mellan bebyggelsen 
men möjliggör också uppställning av containrar eller uppförande av mindre komplementbyggnader 
längs fastighetsgränsen. 
 
Mark som inte får bebyggas 
En stor andel av den obebyggda marken inom planområdet är angiven som mark som inte får 
bebyggas. Skälen till detta är att marken behöver säkras dels för att hantera parkering och trafik 
på fastigheterna och dels för att ge plats för vegetation. Under delar av den prickmarkerade marken 
löper också ett antal ledningar som behöver hållas fria från bebyggelse. Den obebyggda marken 
säkrar också ett respektavstånd till kulturmiljöbebyggelsen för att framhäva den skyddade arkitekturen. 
 
Längs med den korsmarkerade ytan på Röret 6 finns en sex meter bred prickmarkerad yta. Denna 
yta finns för att säkerställa siktlinjen genom kvarteret och ge en bebyggelsefri zon i händelse av 
att den angivna byggrätten för fastigheten skulle utnyttjas maximalt. Denna bebyggelsefria zon bidrar 
då till att skapa luft i kvarteret mellan huvudbyggnaderna på Röret 6 och Röret 12. 
 
Utformningskrav för tillkommande bebyggelse 
Samtlig tillkommande bebyggelse samt om- och tillbyggnader inom planområdet ska anpassas till 
befintlig historisk industriell kulturmiljö vad gäller material, kulör och utformning i enlighet med de 
angivna karaktärsdragen i detaljplanens skydds- och varsamhetsbestämmelser. En planbestämmelse 
finns för att reglera detta. 
 
 
FÖRESLAGEN UTFORMNING TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten, avlopp 
Kapacitet finns i det kommunala VA-nätet för tillkommande verksamheter i paritet med vad 
detaljplaneförslaget medger i form av utökade byggrätter. Detaljplaneförslaget medger inom Röret 
12 bland annat verksamheter som innebär krav på fettavskiljare, exempelvis restaurang- och 
caféverksamhet. Om denna typ av verksamheter förekommer är det fastighetsägarens ansvar att 
fettavskiljare installeras för dessa innan avloppsvattnet släpps vidare ut i det kommunala avloppsnätet. 
 
Dagvattenhantering 
Genomförandet av detaljplanen förväntas inte påverka dagvattenflödet men då mängden hårdgjord 
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yta inom planområdet idag redan är stor bör det undvikas att hårdgöra ytterligare ytor med tanke på 
infiltrationen av dagvattnet. Vid större skyfall (så kallade hundraårsregn) riskerar den intilliggande 
delen av Bruksgatan att svämmas över, då denna del av dagvattenstammen är högre belastad än 
anslutande ledningar i nätet. Samtliga ingående fastigheter leder bort dagvatten via ledningar som 
löper längs med tillfartsgatan inom Röret 2 ut till den kommunala stamledningen för dagvatten. Om 
det är möjligt att ordna fördröjning av dagvatten får det gärna göras. Inom de områden som ska 
saneras ska dagvatten inte fördröjas innan saneringen är klar.  
 
Övriga ledningar 
Ledningsrätter och servitut inom hela området ses över och regleras vid behov i samband med 
genomförandet av planen. Ledningsrätt för den befintliga dagvattenledningen längs med gatans södra 
kantlinje och spillvattenledningen söder om håller under 2020 på att bildas. De gasledningar som går 
i planområdets nordöstra del skyddas med u-områden.  
 
Skanovas teleledningar (se bild i avsnittet Teleledningar i avsnittet Platsförutsättningar) ligger huvud-
sakligen inom allmän plats eller mark som inte får bebyggas och bör alltså inte beröras av några 
framtida exploateringar. Några ledningar ligger dock inom byggrätter, eller inom områden som kan 
komma att saneras. Skanova förutsätter att den som vill flytta en ledning står för kostnaden. 
 
Avfall 
Ingen förändring av förutsättningarna för avfallshanteringen sker i och med planförslaget. Det är 
dock viktigt att se till att parkeringar och trafik inom respektive fastighet planeras så att framkomlig-
heten för sopbilen inte hindras. Detta gäller särskilt Röret 12 då det periodvis är mycket hög 
parkeringsbeläggning på fastigheten. 
 
 
HÄLSA, SÄKERHET 
Riskreducering farligt gods 
För Röret 8 som tillåter industriverksamhet föreslås ett skyddsavstånd om 25 meter till bostäder på 
grund av verksamhetens hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 
 
I de riskutredningar som gjorts finns förslag på åtgärder för att minska riskerna vid en eventuell olycka 
med farligt gods. Se under rubriken Farligt gods i avsnittet Platsförutsättningar. Utifrån dessa åtgärder har 
kommunen formulerat planbestämmelser, som i stort sett är de samma som de åtgärder som föreslås. 
I några fall har åtgärderna skärpts något i samråd med Länsstyrelsen eller Höganäs kommuns 
sakkunniga. Planbestämmelserna är olika för Röret 12 respektive Röret 6 och 8. Detta beror på att 
bestämmelserna för Röret 12 kommer från den riskutredning som endast gäller Röret 12. Se under 
rubriken Farligt gods i avsnittet Platsförutsättningar. 
 
Utryckning räddningstjänst 
Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar utryckningsmöjligheterna negativt men föreslår 
praktiska åtgärder som kan genomföras oberoende av planens genomförande. För föreslagna åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet i samband med utryckning se under rubriken Tillfarter till planområdet och 
omkringliggande fastigheter. 
 
Markföroreningar utfylld mark 
Ett område inom Röret 12 och ett område inom Röret 6 har halter av markföroreningar som 
överskrider de generella riktvärdena för MKM. (Se under rubriken Markföroreningar utfylld mark i 
avsnittet Platsförutsättningar.) Inom dessa områden behöver någon form av riskreduktion göras. Den 
miljö- och hälsoriskbedömning (WSP 2020-02-06) som gjorts innehåller fyra alternativ för hur marken 
kan hanteras och en grov kostnadsuppskattning för dessa. Som mål för åtgärderna har följande satts: 
 
• Föroreningar i mark inom området ska inte medföra hälsorisker för yrkesverksamma eller besökande 
(som kan vara barn, som är mer känsliga än vuxna). 
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• Föroreningar i mark inom området ska inte medföra en oacceptabel belastning på ytvatten-
recipienten, vilken är Öresund cirka 900 meter väster om området. 
 
• Föroreningar i mark inom området ska inte medföra en oacceptabel påverkan på dricksvattenbrunnar 
nedströms området. (Det är dock oklart om det finns något skyddsvärt grundvatten nedströms 
fastigheterna.) 
 
Förutsättningar för ett naturligt fungerande ekosystem saknas, eftersom marken till stora delar är 
utfylld. Därför har det inte satts något mål för att skydda markmiljön på platsen. 
 
I gräsytan i det förorenade området på Röret 12 står några träd, som är viktiga för upplevelsen av 
miljön. Särskilt de två största. Kommunen anser att det skulle vara bra om det gick att behålla dem 
även om marken saneras. 
 
Alternativ 1 innebär att inga saneringsåtgärder görs. Det kostar inget, men målen nås inte heller. 
 
Alternativ 2 innebär att marken ner till 1 meter under marknivå schaktas bort. Det beräknas kosta 2,8-
4,4 miljoner kr. Detta alternativ gör det möjligt att behålla träden. Jorden runt rötterna kan då sugas 
bort med jordsug. Målen nås. Alternativet är relativt långsiktigt. En del fyllnadsmassor lämnas dock 
kvar, bland annat massorna vid gengaskulvertarna.  
 
Alternativ 3 innebär att marken ner till 1 meter under marknivå schaktas bort. Dessutom schaktas de 
gamla gengaskulvertarna bort. Det beräknas kosta 3,2-5,0 miljoner kr. Även detta alternativ gör det 
möjligt att behålla träden. Jorden runt rötterna kan sugas bort med jordsug. Målen nås. Alternativet är 
relativt långsiktigt. En del fyllnadsmassor lämnas kvar, men de högsta halterna intill gengaskulvertarna 
tas bort.  
 
Alternativ 4 innebär att marken schaktas bort ner till grundvattenytan, som bedöms ligga 3-4 m under 
marknivån. Fyllnadsmassor under grundvattennivån lämnas kvar. Det beräknas kosta 11,2-19,5 
miljoner kr. Detta alternativ innebär att det blir svårt att rädda träden, eftersom marken på större djup 
inte verkar vara så bra för jordsug. Målen nås och alternativet innebär förmodligen till och med en viss 
översanering. Alternativet är långsiktigt. Den största delen av utfyllnaderna tas bort.  
 
Kommunen bedömer att alternativ 3 är det mest lämpliga. Det når målen och det blir möjligt att ha 
kvar träden i grönytan. En del fyllnadsmassor lämnas kvar, men de högsta halterna intill gengas-
kulvertarna tas bort. Alternativ 2 innebär något mindre ingrepp och något lägre kostnader, men när 
det ställs mot att gengaskulvertarna och massorna kring dem blir kvar bedömer kommunen att 
besparingen inte är värd det. Alternativ 4 innebär större ingrepp och mycket högre kostnader. Det blir 
förmodligen inte heller möjligt att rädda de aktuella träden på Röret 12. Samtidigt är vinsterna jämfört 
med alternativ 3 relativt små.  
 
De förorenade områdena ligger helt eller delvis inom byggrätter. Därför införs en administrativ 
bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän markföroreningarna åtgärdats. Enligt den lagstiftning 
som gällde när den här planen påbörjades är det inte möjligt att formulera planbestämmelsen så att 
startbesked inte får ges förrän markföroreningarna åtgärdats. Det går dock att (enligt 9 kap. 37a § PBL) 
i bygglovet skjuta fram saneringen, så att bygglovet ges med villkoret att markföroreningarna ska vara 
åtgärdade innan startbesked ges.  
 
Utöver denna reglering gäller enligt 10 kap. miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att grävande i förorenad mark ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Om 
det upptäcks nya föroreningar ska detta också anmälas till tillsynsmyndigheten. 
 
Föroreningarna kommer att skrivas in i fastighetsregistret, så att informationen om dem inte försvinner 
ifall fastigheterna byter ägare.  
 
Föroreningen på Röret 12 följer troligen inte fastighetsgränsen, utan fortsätter förmodligen ut i 
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tillfartsgatan. Den marken kommer genom en fastighetsreglering att föras över till kommunen, som 
i och med det kommer att ansvara för att eventuella föroreningar inte orsakar skada på människor 
eller miljö. Eftersom gatan är asfalterad idag och tanken är att den ska vara det framöver också riskerar 
ingen att exponeras för eventuella föroreningar annat än vid grävarbeten. Det kan vara lämpligt att 
sanera även gatumarken i samband med att området på Röret 12 saneras.  
 
På Röret 6 kan marken användas utan restriktioner även innan området sanerats. Eftersom den 
förorenade marken där är asfalterad finns det i praktiken inga exponeringsvägar för de förorenade 
fyllnaderna, mer än vid grävarbeten. På Röret 12, på gräsmattan söder om huvudbyggnaden, kan 
människor däremot komma i kontakt med jorden. De högre halterna av föroreningar är inte uppmätta 
i den översta halvmetern av marken, men kommunens miljöavdelning rekommenderar ändå att 
gräsmattan inte beträds förrän marken är sanerad. Fastighetsägarna kommer att informeras om detta.  
 
Markföroreningar PFAS  
Inom delar av Röret 6 har marken förorenats av PFAS och PFAS har också spridits till grundvattnet. 
Det innebär ingen fara för verksamheterna där, men mark och grundvatten kan behöva saneras. (Se 
under rubriken Markföroreningar PFAS i avsnittet Platsförutsättningar.) Saneringen försvåras ifall marken 
bebyggs innan saneringen är genomförd. Därför får den administrativa bestämmelsen om att bygglov 
inte får ges förrän markföroreningarna åtgärdats omfatta hela den nya byggrätten på Röret 6. Se även 
avsnittet Markföroreningar utfylld mark ovan. 
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 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Enligt kommunstyrelsens prioriteringsbeslut den 21 mars 2012, § 18 klassades detaljplanen som ett 
prioriterat planuppdrag och målsättningen vid beslutet om planuppdraget var att detaljplanen skulle 
antas tredje kvartalet 2013. Målsättning är nu att planen ska kunna antas under 2021. 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid 
ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut 
är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen utan 
att behöva lämna ersättning för förlorade byggrätter. 
 
Ansvarsfördelning 
Höganäs kommun är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet. Huvudmanna-
skapet innebär ansvar för drift och underhåll. Kommunen ansvarar för anläggandet av tillfartsgatan. 
 
En överenskommelse om gatan i planen har träffats mellan kommunen och Höganäs AB. Marken 
som vägen ligger på överlåts till kommunen mot att Höganäs AB friskrivs från ansvar för eventuella 
föroreningar. 
 
Exploatören ansvarar för att område markerat med ”u1” och ”n1” hålls fritt. 
 
Exploatören ska kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk 
placering av brandposter. Innan markarbeten utförs inom kvartersmark ska huvudmän för el-
distribution och gasdistribution kontaktas för markering av förekommande kablar. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Fastighetsägare 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som tillhör 
detaljplanen. 
 
Fastighetsindelningsbestämmelser 
Ingen fastighetsplan berörs av förslaget. Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genom-
förandet av detaljplanen. 
 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Ifrån fastighet Röret 2 övergår cirka 5100 m2 till kommunens intilliggande gatufastighet Höganäs 
36:16. Den överförda marken har idag markanvändningen industri, men planläggs som allmän 
platsmark med användningen GATA. 
 
Ifrån fastighet Röret 12 övergår cirka 116 m2 till kommunens intilliggande gatufastighet Höganäs 
36:16. Den överförda marken har idag markanvändningen industri men planläggs som allmän 
platsmark med användningen GATA. 
 
Inlösen av allmän platsmark sker enligt PBL 6:13. Avtal om båda fastighetsregleringarna tecknas 
inför antagandet av planen. Höganäs kommun står för kostnaderna i samband med dessa för-
rättningar. 
 
 
 
 

Page 412 of 525



PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M.FL. 2021-08-13 ANTAGANDE 

 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rödmarkerat område visar den del av Röret 2 som tas i anspråk för allmän platsmark för gata. Gulmarkerat område visar 
den del av Röret 12 som tas i anspråk för allmän platsmark för gata. 

 
 
Servitut och ledningsrätter 
Inom marken avsatt som allmän platsmark gata löper flertalet servitut och ledningsrätter. De av dessa 
som genom att gatumarken blir allmän inte längre tjänar sitt syfte avses släckas med tiden. Detta kan 
ske i samband med fastighetsregleringen som berör Röret 2 och Röret 12, eller genom egna separata 
förrättningar om behov anses finnas. 
 
Inom den del av Röret 2 som ska överlåtas till kommunen finns en ledning för gruvvatten. Ledningen 
är nödvändig för Höganäs AB:s verksamhet och används då behov uppstår. En ledningsrätt behöver 
upprättas för att säkerställa ledningens sträckning.  
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostnader för framtagande av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med bygglovsprövning. 
 
Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för 
eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats. Nu gällande detaljplan vann laga kraft 1984, det vill 
säga före införandet av PBL 1987, vilket innebär att genomförandetid inte angetts för planen. Därför 
anses genomförandetiden ha löpt ut den 1 juli 1992, fem år efter införandet av PBL. Den del av 
detaljplanen som föreslås upphävas utgörs idag av kvartersmark för industriändamål. 
 
Kommunen får skyldighet att lösa in  mark för allmän platsmark (park, lokalgata och gång- och 
cykelväg) som är belägen inom fastigheterna Röret 2 och Röret 12. 
 
Kostnader för servitut och ledningsrätter 
Höganäs kommun står för kostnaderna för att upprätta den ledningsrätt som behövs för Höganäs 
AB:s befintliga ledning för gruvvatten i tillfartsgatan. 
 
Höganäs kommun står också för kostnaderna i samband med övriga förrättningar som nämns ovan 
i avsnittet om Servitut och ledningsrätter. 
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Ersättning för värdeminskning för fastigheter 
För att skydda den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen inom planområdet föreslås flera 
byggnader få rivningsförbud (r) och bevarandeskydd (q). Denna typ av bestämmelser kan i vissa fall 
leda till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Avgörande för frågan om fastighetsägaren 
har rätt till ersättning är inte vilken utformning bestämmelserna har i planen, utan om bestämmelserna 
förorsakar sådan skada som berättigar till ersättning enligt PBL. 

Enligt PBL är kommunen skyldig att betala ersättning till berörd fastighetsägare om rivningsförbudet 
medför en skada som är betydande i förhållande till värdet på den berörda fastigheten (14 kap. 7 § 
andra stycket PBL). När det gäller bevarandeskydd ska ersättning utgå om bestämmelserna medför 
att den pågående användningen av fastigheten avsevärt försvåras (14 kap. 10 § andra stycket PBL). 

Tidsfristen för fastighetsägare att väcka talan mot kommunen om ersättning för skada på grund av 
skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är normalt två år från den dag områdesbestämmelserna 
vinner laga kraft (15 kap. 5 § första stycket PBL). Talan får dock väckas senare om skadan inte 
rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.  

Fastigheten Röret 6 ägs av kommunen och därmed är inte ersättningsfrågan relevant. 

För fastigheten Röret 8 har kommunen låtit göra en värdering av fastigheten för att få en bedömning 
om rivningsförbudet och bevarandeskyddet kan leda till att kommunen blir ersättningsskyldig. 
Värderingen har gjorts av Svefa 2021-06-08 och i den bedöms att kommunen inte bör bli 
ersättningsskyldig eftersom planen inte leder till större skada än vad en fastighetsägare skäligen bör 
tåla. 

För fastigheten Röret 12 har ett exploateringsavtal upprättats mellan Höganäs kommun och 
fastighetsägarna. I detta avtal avsäger sig ägarna till Röret 12 ersättningsrätten för rivningsförbudet 
och bevarandeskyddet. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Upprustning och utbyggnad av de allmänna anläggningarna kommer att genomföras av kommunen. 

Räddningstjänsten utfart 
Ombyggnaden av räddningstjänstens utfart mot tillfartsgatan utförs och bekostas av kommunen. Det 
är viktigt att kommunen samråder med fastighetsägarna till Röret 12 om detta.   

Trädrad 
I gränsen mellan Röret 8 och tillfartsgatan står en trädrad. Den bör bevaras. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för de träd som står på hens fastighet. 

Sanering av förorenad mark 
Länsstyrelsens tillsynsärende gentemot Höganäs AB gällande den förorenade marken på Röret 6 och 
12 kommer att leda till att Länsstyrelsen gör en bedömning av i vilken omfattning marken behöver 
saneras. Länsstyrelsen och Höganäs AB arbetar med att reda ut vem som är saneringsansvarig för de 
båda områdena. Om det är Höganäs AB som orsakat föroreningarna  de ansvariga för den 
sanering som kan behövas. Ifall någon exploatör vill bygga inom de förorenade områdena innan 
Länsstyrelsens tillsynsärende är avslutat övertar hen dock saneringsansvaret för det område hen vill 
bebygga.  

Det är inte säkert att Länsstyrelsen kommer att göra samma bedömning av saneringsbehovet som 
kommunen har gjort i denna planprocess. Detaljplaner tas fram enligt PBL och de krav som kan 
ställas där är översiktliga och gäller människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsens tillsynsärende 
följer MB och där kan ställas hårdare krav även kopplat till bland annat ekosystem och 
grundvatten. Detta innebär att även om en exploatör skulle vilja bygga snabbt och sanera ett 
förorenat område enligt de 
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krav som kommunen ställer kan Länsstyrelsen efter det komma att ställa ytterligare krav, gällande 
undersökningar och sanering, på den som är saneringsansvarig enligt MB. I sämsta fall kan det bli 
knepigt att genomföra och därmed kostsamt. Det är alltså en stor fördel för alla inblandade om 
Länsstyrelsen kan slutföra tillsynsärendet innan marken bebyggs. 
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 KONSEKVENSER  
 

 
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 
Eftersom planen påbörjades före den 1 januari 2018 följer den de regler om miljöbedömning som 
gällde till och med 31 december 2017.  
 
Bestämmelserna i PBL 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. 
 
En behovsbedömning upprättades när planarbetet påbörjades 2012. Inför den tredje granskningen har 
det gjorts några redaktionella revideringar av den. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med väg-
ledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL. 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap MB. 
 
Miljökvalitetsnorm (MKN) - Luft utomhus 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av ämnen i luft. 
Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NOX), partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly och 
kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de senaste fem åren kontinuerligt 
genomfört mätningar av luftens kvalitet vid en mätpunkt i Höganäs centralort vad gäller 
kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden som inte överskrider miljökvalitets-
normerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga mätningar av kommunen men tidigare mätningar 
har visat värden som generellt legat långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl 
att anta att dessa värden ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande 
mätningar finns också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen 
inte heller överskred normvärdena. Kommunen bedömer att denna plan inte kommer att bidra till 
försämringar vad gäller MKN för luft. 
 
Miljökvalitetsnorm (MKN) - Buller 
Miljökvalitetsnormen för buller är en så kallad målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa orsakade av omgiv-
ningsbuller. 
 
Detaljplanens genomförande kan medföra en möjlig ökning av varu- och persontransporter till 
planområdet men denna ökning bedöms inte bli så pass stor att den medför en ökad risk för skadliga 
effekter på människors hälsa på grund av buller. Planförslaget innebär också hårdare restriktioner om 
icke störande verksamheter och en specificering av vilken typ av industriverksamhet som kan 
tillåtas inom området med hänsyn tagen till eventuell omgivningspåverkan. Dessa restriktioner 
bidrar till att minska risken för bullerstörningar inom och omkring detaljplaneområdet. Omkring-
liggande verksamheter anses inte heller utgöra någon påtaglig risk för skadlig bullerpåverkan för 
människor som vistas inom detaljplaneområdet baserat på föreslagen markanvändning. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte innebära risk för skadliga effekter på 
människors hälsa genom bullerpåverkan. 
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Miljökvalitetsnorm - Vatten 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas negativt av 
planens genomförande. 
 
Nationella och regionala miljömål 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den omgivande miljön 
och alla planer kan därför anses på något sätt beröra miljömålen. I behovsbedömningen tas miljömålen 
i beaktande och en bedömning görs om planförslagets sammanlagda påverkan på miljömålen utgör 
negativ påverkan på dessa eller inte. 
 
Planförslaget medverkar till att nå målet ”God bebyggd miljö” genom att stärka ortens service-
möjligheter och genom att kulturhistoriska miljöer och byggnader bevaras och kan fortsätta ha en 
användning som säkrar deras underhåll. Även trafiken regleras här så att målet gynnas. En viss 
trafikökning sker i och med att industri ersätts med möjlighet till centrumverksamhet varför 
trafikutsläppen förväntas kunna öka något lokalt. Samtidigt stärker planen förutsättningarna för gång 
och cykling. Bedömningen är att det påverkar målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och 
”Bara naturlig försurning” måttligt. Sammantaget bedöms inte gällande nationella och regionala 
miljömål påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
 
Klimatförändringar 
I Höganäs kommuns klimat-PM (godkänd i kommunstyrelsen den 24 januari 2012) redovisas att 
havsnivån kan komma att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå innebär att 
grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då planområdet ligger mellan 
+6,28 – +7,5 meter över havet bedöms risken för översvämning inom planområdet som liten. 
 
Riksintressen 
Planområdet ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 
kap MB, men genomförandet av planförslaget bedöms inte utgöra någon negativ påverkan på detta 
riksintresse då det är beläget i ett redan exploaterat område inne i befintlig tätort där inga av de för 
kustzonen utpekade värdena kan anses finnas och äventyras. 
 
Planområdet gränsar till Hultabo/Höganäsbolaget som är utpekat som riksintresse för kulturmiljö 
enligt 3 kap 6§ MB. Det är därför viktigt att utformning av miljön och eventuell tillkommande 
bebyggelse inom planområdet har ett respektfullt förhållningssätt till den befintliga närliggande 
kulturmiljön för att inte medföra negativ påverkan på denna. Med god och hänsynsfull bebyggelse-
utformning vid genomförandet av planen kan däremot både platsens och det intilliggande riks-
intressets kvaliteter och karaktär istället framhävas. 
 
 
KONSEKVENSER TRAFIKSÄKERHET OCH FARLIGT GODS 
Kravet på att fastighetsägarna tar fram lösningar för respektive verksamheters parkeringsbehov i 
samband med bygglovsprövning kan innebära att problematiken kring parkering och trafiklogistik i 
området minskar. Utfartsförbuden som föreslås bedöms också bidra till en ökad trafiksäkerhet. I övrigt 
finns flera åtgärdsförslag i planbeskrivningen som kan förbättra både trafik-och parkeringssituationen 
för området om de genomförs. Dessa är dock inte åtgärder som kan eller bör styras genom detaljplan 
utan handlar om utformning av gator, utfarter och parkeringar. 
 
De planbestämmelser som föreslås för att minska riskerna vid eventuella olyckor med farligt gods 
kommer att ge en säkrare situation än i nuläget, eftersom det inte finns några skyddsåtgärder idag. 
Det har valts olika bestämmelser för Röret 12, respektive Röret 6 och 8, eftersom verksamheterna 
skiljer sig åt. Alla bestämmelser är baserade på riskutredningar och bedöms ge ett tillfredsställande 
skydd för alla tre fastigheterna. Eftersom riskutredningarna utgår från vad befintliga verksamheter 
har tillstånd att göra och inte bara vad de gör idag, innebär planen inga begränsningar för existerande 
verksamheter på grund av farligt gods.   
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SOCIALA KONSEKVENSER 
Kopplingar till omgivning 
Genom att ändra gaturummets utformning från en transportgata till en allmän gata och ett rörelsestråk 
för alla trafikslag, där även gående och cyklister har en given prioritet i gaturummet, införlivas detta 
gatuavsnitt som en del av ett större viktigt stråk som etableras för att koppla samman stadens norra 
delar med de centrala delarna. Möjligheten att använda detta stråk finns fysiskt sett redan idag för 
gående och cyklister men stråket är varken anlagt eller gestaltat som ett sammanhängande stråk. 
 
Den ändrade markanvändningen som tillåter centrumverksamhet, utom hotell/vandrarhem eller annan 
övernattning (C1) och andra verksamheter (Z) på Röret 12 bidrar också till att tillgängliggöra området 
för allmänheten. Industriområdets utbredning minskas och därmed även den barriär området utgör 
idag. 
 
Mötesplatser 
Lokala krafter har på eget initiativ skapat en ny naturlig mötesplats i området. Verksamheter med 
stark dragningskraft för både kommuninvånare och tillresande besökare har redan etablerats. 
Planförslagets markanvändning syftar till att möjliggöra att de positiva synergieffekterna av detta 
kan tas tillvara och till att området kan befästas som den dynamiska mötesplats det redan blivit. 
 
Blandning och flexibilitet 
Planförslaget medger möjlighet till centrumverksamheter (C1), verksamheter (Z), räddningstjänst 
(T1), kontor (K) och industri (J). Planen ger därmed stor ökad flexibilitet i användningen av området 
samt ger utrymme för en blandning av många olika typer av verksamheter som också kan tillåtas att 
förändras över tid beroende av efterfrågan och samhällsutveckling i stort. Genom att skydda men 
inte överreglera skyddsvärda delar inom området medges också en möjlighet att utveckla och 
anpassa byggnaderna efter verksamheternas behov och aktuella lagkrav. 
 
Fritid och folkhälsa 
Planförslaget möjliggör utveckling av ortens lokala serviceutbud i ett centralt och nära läge för större 
delen av ortens boende. Detta kan medföra att fler väljer att gå eller cykla till den lokala servicen 
istället för att uträtta vardagsärenden på externa serviceställen på avstånd från hemmet som kräver 
bilkörning. Detta scenario innebär dels att invånarna blir mer fysiskt aktiva i vardagen, att 
gatumiljöerna blir lugnare och att utsläpp från biltrafiken kan minska. Planförslaget har alltså goda 
förutsättningar att bidra till en ökad god folkhälsa. 
 
Säkerhet och trygghet 
Genom att förbättra villkoren för gående och cyklister i området skapas en tryggare miljö i anslut-
ning till detta nya handelsområde. Det blir tydligt var och hur man rör sig till och från verksam-
heterna i området. Även utryckningsvägar från räddningstjänsten samt in- och utfarter inom 
området tydliggörs i planförslaget. Med blandade verksamheter ökar också tidsspannet under vilket 
området befolkas. Detta bidrar mycket till att öka den upplevda tryggheten i området under en större 
del av dygnets timmar. 
 
Tillgänglighet 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid planläggning. 
Hur kraven på tillgänglighet i 12 § byggnadsverksförordningen (byggnader), samt 2 kap 6 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med kommande 
bygglovsprövning. 
 
Service 
Orten är prioriterad av kommunen vad gäller utveckling och tillväxt. Planförslaget innebär ett tillskott 
av ytterligare verksamhetsytor med hög flexibilitet vad gäller användningsmöjligheter vilket skapar 
större möjligheter för platsen att bidra till utökad service i orten inom de områden som saknas eller 
där utbudet är svagt. 
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Höganäs kommun får en utgift för kompletteringar av VA-ledningar och utbyggnad av gatan i 
sydväst. Eftersom gatan blir allmän platsmark kommer också kommunens gatuavdelning få en ökad 
driftkostnad för underhåll. Kommunen får även en utgift i samband med fastighetsreglering och 
lantmäteriförrättning. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
En mindre del av fastigheten Röret 2 som utgörs av den befintliga tillfartsgatan tas i anspråk för 
allmän platsmark med användningen GATA, vilket kräver en fastighetsreglering. En mindre del av 
fastigheten Röret 12 tas i anspråk för allmän platsmark med användningen GATA, vilket kräver en 
fastighetsreglering. 
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BEHOVSBEDÖMNINGENS BAKGRUND 
När en plan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen behovsbedöma denna, dvs. ta 
fram ett underlag för ett ställningstagande om planen kan medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte.  Behovsbedömning sker i samråd med länsstyrelsen och berörda grannkommuner.  

Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 
MB 6:11, ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och att 
göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är 
också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark, samt att genom bevarandeskydd säker-
ställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt om-
råde för industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse för kulturmiljö. 

 

MOTIVERAST STÄLLNINGSTAGANDE, TILL EV. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att planen i sin helhet är tydligt 
positiv för trafiksäkerheten, service och turistutbudet och skyddet av värdefulla kulturhistoriska 
byggnader och miljöer medan den negativa förändringen är måttlig med viss ökning av utsläpp till 
luft. 
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CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING – HUR ÄR PÅVERKAR?  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv 
eller negativ påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

NATIONELLA MILJÖMÅL INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

1. Begränsad klimatpåverkan  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

2. Frisk luft  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

3. Bara naturlig försurning  -  Fler persontransporter till nytt handels-
område motverkar målet till viss del 

4. Giftfri miljö x   Planändringen förändrar inte i negativ 
riktning, möjligen positivt 

5. Skyddande ozonskikt x   Inte aktuellt 

6. Säker strålmiljö x   Inte aktuellt 

7. Ingen övergödning x   Inte aktuellt. Näringsämnen hanteras 
inte 

8. Levande sjöar och vattendrag x   Saknas 

9. Grundvatten av god kvalitet x   Planändringen bedöms inte påverka 
yt- eller grundvatten i så mån att må-
let motverkas 

10. Hav i balans samt levande kust och 
      skärgård 

x   Planändringen bedöms inte påverka 
yt- eller grundvatten i så mån att må-
let motverkas 

11. Myllrande våtmarker x   Inte aktuellt 

12. Levande skogar x   Inte aktuellt 

13. Ett rikt odlingslandskap x   Inte aktuellt 

15. God bebyggd miljö   + Kulturhistoriska miljöer och byggnader 
bevaras 

16. Ett rikt växt- och djurliv x   Inte aktuellt 

MILJÖKVALITETSNORMER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Utomhusluft   -  Mängden persontransporter kommer 
öka med nytt handelsområde men 
inte påverka luftvärdena något 
nämnvärt 

Yt- och grundvatten x   Området redan exploaterat och ytor 
hårdgjorda. Bedöms inte påverka 
vattenförekomsten Öresund 

Fisk- och musselvatten  x   Inte aktuellt 

SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm)   + Den befintliga vägen blir allmän plats-
mark och därmed säkras tillfarten till 
hela kvarteret och besök på platsen 

Annan kommunikation (tele, IT mm) x   Inte aktuellt 

Service (affärer, post, mm.)   + Handelsområdet ökar ett utbud (kul-
turhistorisk koppling) som inte kan 
skapas i centrum  

Arbetstillfällen  +  Skapas 
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Areella näringar (som produktion)  +  Nya hantverk skapas som ersätter 
tomma industrilokaler 

Vård (sjuk- och åldringsvård) x   Inte aktuellt 

Skola, förskola x   Inte aktuellt 

Mötesplatser   + Handelsområdet med restaurang, 
café skapar nya mötesplatser 

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten   + Industriområdet minskar och det ihop 
med handel gör att platsen känns 
mer centrumnära 

Turism   + Handel och hantverk attraherar turis-
ter och gynnar andra affärer 

Avfallshantering  -  Ökning i avfallsmängd från nytt han-
delsområde (livsmedel) 

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm. 

x   Bedöms inte påverkas 

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse rörligt friluftsliv x   Inte aktuellt 

Tillgång till rekreationsområden x   Inte aktuellt 

Tillgång till andra fritidsaktiviteter   + Handelsområdet med servering, hant-
verk mm. ökar fritidsutbudet 

Annan grön närmiljö än rekreation x   Saknas 

Trygghet   + Genom att möjliggöra för gående 
och cyklister skapas trygghet i anslut-
ning till nya handelsområdet 

Jämställdhet x   Bedöms inte vara aktuell 

Anpassning till funktionshinder  +  Beaktas i planförslaget 

Trafiksäkerhet   + Förbättras då GC-väg byggs och ut-
ryckningsvägar från räddningstjänsten 
skiljs från andra utfarter 

Buller x   Bullerkällor finns i form av befintlig 
verksamhet. Bullerutredning har gjorts 
2012 och nuvarande situation står inte 
i strid med planändringen   

Vibrationer x   Trafik och parkering ökar men inga 
boende påverkas 

Strålning, radon x   Inte aktuellt 

Ljusstörningar x   Trafik och parkering ökar mängden 
ljus men inga boende påverkas  

Lukt x   Inte aktuellt 

Farliga ämnen  +  Ändringen innebär mindre industriell 
verksamhet och ökad handel, mäng-
den farliga ämnen kan tänkas minska  

Olycksrisker   + Främst trafik, se under Trafiksäkerhet 
LANDSKAP, NATUR, VÄXT- OCH DJUR-
LIV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse naturvård x   Saknas 

Riksintresse för kustzon x   Redan i anspråkstagen mark 

Landskapsbild x   Saknas 

Viltstråk, grönstrukturer x   Saknas 
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Fiskevatten eller jaktområde x   Saknas 

Våtmark, sumpskog x   Saknas 

Rödlistade arter  -/+  Hårnarv Sagina micropetala (Nära 
hotad) finns i buskplantering i infarten, 
bör bevakas 

Andra sällsynta eller hotade växt- och 
djur eller dess samhällen 

x   Saknas 

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

x   Saknas 

Djurskyddsområden, direkt eller indirekt x   Saknas 

Strandskydd, direkt eller indirekt  x   Saknas 

Länsstyrelsens naturvärdesområden x   Saknas 

Naturvårdsplan, länsstyrelsens eller 
kommunal 

x   Saknas 

Natura 2000, direkt eller indirekt x   Saknas 

Naturreservat x   Saknas 

Nyckelbiotop x   Saknas 

Naturminne x   Saknas 

Invasiva arter, risk för spridning x   Saknas 
MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x   Hela planområdet bedöms bestå av 
utfyllnadsmassor som kan antas vara 
förorenade. Typen av fyllnad (aska, 
tegel, schakt m.m.) bedöms inte 
hindra föreslagen planändring. 

Risk för erosion genom ex. genom höjd 
havsnivå, ökad våghöjd, höjd GRY. 

x   Området ligger mellan +6.28 och 
+7.45 möh varför området bedöms 
som relativt säkert. 

Värdefull geologi x   Saknas 

Värdefull åkermark, är klass känd? x   Saknas 

Förändras sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller havsområde 

x   Området redan hårdgjord, oföränd-
rat dagvattenflöde  

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten  -  Viss risk finns för spill till dagvatten från 
parkering och om större sådan anord-
nas bör oljeavskiljare installeras. 

Risk för förorening av grundvatten x   All yta idag är hårdgjord. Grundvatt-
nets kvalité bedöms som låg då om-
rådet redan varit industriellt använt 
och utfyllt i minst 150 år. 

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 
grundvattentäkt eller möjlig sådan 

x   Saknas 

Förändring i infiltration, avrinning eller 
dränering  

x   Området är redan idag hårdgjort 
med asfalt. 

Förändring i flöde, riktning eller mängd 
av dagvatten 

x   Befintligt dagvattennät avses använ-
das. Flödet förändras inte, all yta re-
dan hårdgjord. 

Förändring i flöde, riktning eller ström-
förhållande i grundvatten eller andra 
ytvatten 

x   Ytvatten saknas. Grundvattenbild-
ningen redan låg då merparten av 
området är hårdgjort. 
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Risk för uttorkning eller översvämning  -  Viss risk för översvämning finns, då 
merparten av ytan är hårdgjord, om 
dagvattennätet sätts igen. 

Skyddsområde för vattentäkt x   Saknas 
LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter  -  Mängden persontransporter kommer 
att öka med nytt handelsområde 
men inte påverka luftvärdena något 
nämnvärt 

Produktion  +  Minskar genom att industri ersätts 
med handel 

Uppvärmning för boende, lokaler mm. x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden  x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

Luftfuktighet x   Ingen förändring, befintliga lokaler 

Luft-, vatten- och marktemperatur x   Ingen förändring, befintliga lokaler 
BEBYGGELSE INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer  +  Möjlighet till förbättring skapas då be-
fintlig väg blir allmän platsmark 

Historiska kopplingar   + Finns, omhändertas med planförsla-
get 

Byggnadsminne x   Inte aktuellt 

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö   + Planförslaget ger förnyad användning 
av befintliga kulturhistoriska byggna-
der. Ugnar och byggnader ges skydd 
i linje med kommunens kulturmiljöpro-
gram  

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

x   Finns redan 

FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR,  
KULTURARV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Fornlämningar, fornminne x   Saknas 

Riksintresse kulturmiljö   + Beaktas, se under bebyggelse 

Kulturmiljöprogram, länsstyrelsen och 
kommunal 

  + Planförslaget följer kulturmiljöprogram-
mets rekommendationer 

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

x   Inte aktuellt 

Kulturreservat x   Inte aktuellt 

Page 426 of 525



 

KS/2012/230 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

DETALJPLAN FÖR 

RÖRET 12 M FL, I HÖGANÄS 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
 

 
 
 
 

2017-01-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Page 427 of 525



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2017-01-23,                      DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M FL 

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
(Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny fastighet som 
fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) i Höganäs. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9.  
uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att i enlighet med Fördjupad 
Översiktsplan för Höganäs och Väsby upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m fl. 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- 
och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark 
samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 9 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. genom 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har 
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
Lokaltidningen, kommunens hemsida den 22 maj 2013 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls den 28 maj 2013 i Höganäs. Sammanlagt deltog 2 personer och 3 
tjänstemän (Karolina Bjerler, planarkitekt, ansvarig handläggare, Juliet Leonette-Lidgren 
planarkitekt och Mila Sladic, planchef) från kommunen.   
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 
 
 

 Försvinner alla företag från planområdet? 

Kommentar: Nej, syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för företagarna inom området 
att finnas kvar. 

 

 Parkeringsfrågan är inte så lätt där borta.  

Kommentar: Parkering och trafik i området fungerar inte problemfritt idag och det finns 
utrymme för förbättringar och effektivisering. Detaljplanen redovisar och behandlar frågorna och ger 
förslag på några åtgärder som kan förbättra situationen, särskilt vad gäller framkomligheten för 
utryckningsfordon. En parkeringsbeläggningsundersökning för planområdet har gjorts inför 
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granskningen för att kartlägga parkeringsbehovet. Resultatet av denna sammanfattas i 
granskningsversionen av planbeskrivningen.  
I detaljplanen anges en stor del av den idag obebyggda marken som mark som inte får bebyggas. 
Syftet med detta är i huvudsak att marken behöver hållas fri för parkeringsändamål. Den 
parkeringsyta inom Röret 2 i planområdets södra del som idag används av Höganäs Verkstad 
planläggs som parkeringsyta för att säkerställa denna funktion.   

 

 Äger kommunen all mark runtomkring? 

Kommentar: Inom planområdet äger kommunen fastigheten Röret 6. Runt planområdet äger 
kommunen mark norr om planområdet, anslutande lokala gatufastigheter samt ett till planen 
anslutande område söder om planområdet som sträcker sig längs med den gamla banvallen.  

 

 Hur framgår det i planen att det får vara livsmedelsförsäljning?’ 

Kommentar: Markanvändningen Centrum (C) möjliggör även livsmedelshandel. 

 

 Är det ok med livsmedel så nära Höganäsbolaget? 

Kommentar: Närheten till Höganäsbolagets verksamhetsområde utgör inget hinder för 
livsmedelshantering inom planområdet. 

 
 
 
 
 

  

Page 429 of 525



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2017-01-23,                      DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M FL 

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 9 yttranden inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall inkomna samrådsyttranden har varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 

TELIASONERA SCANOVA ACCESS (2013-05-27) har inget att erinra. 
 

SOCIALFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2013-06-04) har inget att erinra. 
 
Socialförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till den planerade förändringen av området. 
Närhet till handel och sociala mötesplatser är viktiga för samhället. I planeringen är det 
angeläget att behovet av skyddade gångbanor och cykelvägar beaktas vilket framgår av 
detaljplanen. Detta är positivt. Slutligen kan nämnas att centralt belägna möteslokaler 
efterfrågas av både föreningar och pensionärsorganisationer. 

 
HÖGANÄS ENERGI AB (2013-06-05) har inget att erinra. 

 

FASTIGHETSÄGARE TILL RÖRET 7 OCH 9, SENARE RÖRET 12 (2013-06-17)  
erinrar följande; 
 
Området mellan byggrätt och befintlig byggnad ges byggrätt. Tanken idag är att uppföra 
ett skärmtak för uteservering till Garage (restaurang i den befintliga byggnaden) bygglov 
är inlämnat och under beredning. (Synpunkten avser yta mellan befintlig byggnad mot 
Bruksgatan och ny föreslagen byggrätt nordöst om denna.) 
 
2 våningar och högre byggnadshöjd på befintligt enplanshus mot Bruksgatan. Vi är av 
uppfattningen att en högre byggnad ej hade skymt eller på annat vis stört områdets 
karaktär. 

 
Ovanstående punkt gäller även den nya byggrätten. (Synpunkten avser föreslagen ny 
byggrätt nordöst om befintlig byggnad mot Bruksgatan.)  

 
Byggrätt ges för en del av marken för en breddning av det tillbyggda köket. Detta för att i 
första hand klä in ventilationsutrustningen. Men även en ny utrymningsväg. Saluhallen har 
även framfört önskemål om någon form av uteservering norr om köket, i anslutning till 
restaurangen på övre plan. (Finns ingen genomarbetad plan på hur detta skulle se ut.) 
(Synpunkten syftar till markområde mellan saluhallen och byggnad och byggrätt mot 
Bruksgatan.) 

 
Värnet ges möjlighet att förvanskas (reversibelt). Finns idéer om växthus på taket och 
annat. 

 
Byggrätt ges för förlängning av huvudbyggnaden. (Synpunkten avser utökad byggrätt i 
anslutning till saluhallens södra fasad, mellan befintlig byggnad och intilliggande 
infartsgata.)  
 

Kommentar: En ny bedömning har gjorts vad gäller byggrätter för fastigheten. Hänsyn har då 
tagits till nödvändigheten av att bibehålla obebyggda ytor inom fastigheten för att kunna lösa behoven för 
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logistik och parkering. Hänsyn har också tagits till verksamheternas behov av att kunna utvecklas och 
förändras varför möjligheten till ytterligare byggnadstillägg och/eller tillbyggnader har möjliggjorts där så 
ansetts lämpligt utan att riskera att den bevarandeskyddade huvudbyggnaden och den historiska 
industrimiljön inom planområdet förvanskas. 
 
 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (2013-06-14) erinrar följande; 
 
Bland planbestämmelserna finns under rubriken ”Användning av mark och vatten” en 
bestämmelse benämnd ”J100" som föreskriver ett skyddsavstånd om minst 100 meter till 
omkringliggande bostadsbebyggelses fastighetsgräns. Utanför det berörda planområdet 
ligger i nordöst flera bostadsfastigheter på ett avsevärt kortare avstånd än detta uppsatta 
mått. Syftet med bestämmelsen blir därmed svårtolkat och kan begränsa användningen av 
industriområdet till endast en mindre del eftersom bostadsfastigheterna ligger på ett så 
kort avstånd. Vidare tas det heller ingen hänsyn till denna detaljplan vid en eventuell 
fastighetsbildning utanför planområdet och syftet med bestämmelsen ”J100” bör 
klargöras tydligare. 
 

Kommentar: Användningen J100 har i granskningsförslaget ändrats till J1 med en specificering 
att användningen tillåter verksamheter med krav på 25 meter skyddsavstånd till bostäder. Denna 
specificering innebär möjligheten för den pågående verksamheten inom aktuell fastighet att finnas kvar 
även i framtiden i den form den bedrivs idag. Skyddsavståndet om 25 meter är baserat på att 
verksamheten hanterar brandfarlig gas vilket, enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter, kräver detta 
skyddsavstånd till bostäder. Planområdet bedöms idag inte som lämpligt för verksamheter som kräver 
100 meter skyddsavstånd till bostäder. Det anses helt enkelt inte förenligt med god stadsbyggnad att 
tillåta denna typ av verksamheter i en stadskärna då detta oundvikligen skapar barriäreffekter och får 
funktionsseparering som följd. Nuvarande verksamhet utgör dock endast begränsad påverkan på sin 
omgivning varför denna kan anses lämplig för platsen. 
 
 

E.ON GAS SVERIGE AB (2013-06-17) erinrar följande; 
 

Inom planområdets gräns, längs med Kullagatan och Bruksgatan har E.ON Gas en 
distributionsledning för natur- och biogas, samt en servisledning in till byggnad. Innan 
arbetet påbörjas bör kontakt tas med E.ON Gas för ledningsvisning. 
 
Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2011) 
som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd. 

 
I Planbeskrivningen på sidan 15, under stycket Teknisk Försörjning bör det av texten 
framgå att E.ON Gas Sverige AB har befintlig gasledning i området. 
 
Av plankartan framgår det att utfart ska anordnas i området. Om utfart ska anläggas där 
E.ON Gas distributionsledning finns så ska Energigasnormens regler (se ovan) efterlevas. 
I kapitel 6 och stycket 6.2.3 framgår det att gasledningen ska ha minst 1,0 m täckning. 
 
Där en av de planerade byggnaderna avses att placeras har E.ON Gas en servisledning för 
natur- och biogas. Denna kommer att behöva flyttas för att planen ska kunna 
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genomföras. Frågor som avser ledningar som skall flyttas bör vad gäller tidpunkter, 
säkerhetsområden, ersättningar och exakt läge utredas i tidigt projekteringsskede.  
E.ON Gas förutsätter att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och 
särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna på grund av 
planens genomförande. 

 

Kommentar: Vad gäller föreslagen utfart för utryckning som går över E.ON:s befintliga 
gasdistributionsledning rör sig detta om att bekräfta Räddningstjänstens befintlig utfart som redan är i 
bruk. Om det idag inte föreligger några problem vad gäller täckningen av aktuell ledning så ska inte 
heller genomförandet av detaljplanen behöva innebära några risker vad gäller ledningens skydd. 

 
 

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2013-06-19) erinrar följande; 
 
Planförslaget medger industri och lager med skyddsavstånd 100 meter till 
omkringliggande bostadsbebyggelses fastighetsgräns. Det är dock bara cirka 20-25 meter 
Länsstyrelsen menar att kommunen måste ta ställning till vilken del av kvartersmarken 
som är lämplig för ändamål med skyddsavstånd och redovisa eventuella konflikter med 
pågående markanvändning. 

 
Länsstyrelsen ser ett behov av att kommunen och trafikverket får en samsyn gällande 
föreslagen utfart. 

 

Kommentar: Användningen J100 har i granskningsförslaget ändrats till J1 med en specificering 
att användningen tillåter verksamheter med krav på 25 meter skyddsavstånd till bostäder. Denna 
specificering innebär möjligheten för den pågående verksamheten inom aktuell fastighet att finnas kvar 
även i framtiden i den form den bedrivs idag. Skyddsavståndet om 25 meter är baserat på att 
verksamheten hanterar brandfarlig gas vilket, enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter, kräver detta 
skyddsavstånd till bostäder. Planområdet bedöms idag inte som lämpligt för verksamheter som kräver 
100 meter skyddsavstånd till bostäder. Det anses helt enkelt inte förenligt med god stadsbyggnad att 
tillåta denna typ av verksamheter i en stadskärna då detta oundvikligen skapar barriäreffekter och får 
funktionsseparering som följd. Nuvarande verksamhet utgör dock endast begränsad påverkan på sin 
omgivning varför denna kan anses lämplig för platsen. 
 
Vad gäller föreslagen utfart mot Kullagatan från Röret 8 som Trafikverket motsatte sig har denna tagits 
bort i granskningsförslaget. 

 
 

TRAFIKVERKET (2013-06-24) erinrar följande; 
 
Kommunen föreslår i planhandlingarna en ny anslutning till väg 111. Väg 111 är en 
genomgående väg där framkomligheten värnas och Trafikverket kan inte acceptera den 
föreslagna anslutningen.  

Kommunen och Trafikverket har vid möte hösten 2012 diskuterat möjligheten att i en 
åtgärdsvalsstudie studera väg 111 och 112. Vid mötet beslutades att kommunen skulle 
arbeta fram ett förslag till överenskommelse om en sådan åtgärdsvalsstudie. Något förslag 
har dock ännu inte inkommit till Trafikverket. Trafikverket ställer sig mycket tveksamma 
till genomförande av nya exploateringar och åtgärder som påverkar väg 111 och 112 
innan en åtgärdsvalsstudie för dessa vägar är genomförd. Det nu aktuella planförslaget 
bör ingå som en del i en åtgärdsvalsstudie. Trafikverket anser därför att planen ska 
invänta åtgärdsvalsstudien.  

Av planhandlingarna framgår inte om och i så fall hur mycket trafikökning detaljplanen 
beräknas generera. Om planen beräknas ge ökade trafikflöden måste kommunen ta fram 
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en trafikutredning som visar hur mycket trafik som kommer att genereras till följd av 
detaljplanen och hur denna fördelar sig på och påverkar det omgivande väg- och 
gatunätet.  

Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande 
riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar eventuella 
nödvändiga bullerskyddsåtgärder. 

Kommentar: Föreslagen utfart från Röret 8 mot väg 111 har i granskningsförslaget tagits bort. 
Enda kvarstående utfart från planområdet mot väg 111 är räddningstjänstens befintliga 
utryckningsutfart som bekräftas i detaljplaneförslaget. 

Planområdet ingår i ett större kvarter som står utpekat som förädlingsområde i den fördjupade 
översiktsplanen. Kvarteret ingår i ett strategiskt stråk som kopplar övre delen av Höganäs centralort med 
centrum och nedre, samt framtida exploateringsområden i norr. I denna förädlingsprocess ingår att 
utveckla området, att tillgängliggöra och sammankoppla, med kringliggande strukturer. Den föreslagna 
utfarten var tänkt som ett led i att koppla samman stadsdelarna och att bryta den barriäreffekt som 
kvarteret idag skapat. Kommunen arbetar fortfarande för att skapa nya rörelsestråk genom detta kvarter 
men tittar nu istället på andra lösningar som inte kräver den tidigare föreslagna utfarten. 
 
 

HÖGANÄS AB OCH HÖGANÄS SWEDEN AB (2013-06-28)  
nedan gemensamt benämnt Bolagen, erinrar följande; 
 
Bolagen, som i samband med fastställande av planerna, har för avsikt på basis av 
pågående diskussioner med kommunen, att överlåta delar av sina fastigheter till 
kommunen, och skall där vid ges erforderliga rättigheter såsom rättigheter såsom 
ledningsrätt i de överlåtna områdena. I den mån det är erforderligt skall detta beaktas i 
detaljplanen. 
 
Bolagens tillfarter till huvudkontor m fl byggnader samt tillfart till och lastbilsparkering 
berörs. Åtkomst och säkerställande av dessa funktioner ser Bolagen som väsentligt att få 
säkerställt i detaljplanen. 
 
Höganäs Sweden AB är en så kallad Sevesoanläggning. Räddningstjänsten har en 
strategisk och viktig funktion i bolagets förebyggande säkerhetsarbete. Befintliga 
insatsvägar till Bolagens områden skall säkerställas i detaljplanen.  
 
Med tanke på planområdets industriella historia bör inte användning av området inom 
detaljplanen tillskrivas funktioner som ger en förhöjd risk för exponering av eventuellt 
förekommande föroreningar. Vid bedömning av funktioners lämplighet torde användning 
som medger en framtida klassning som ’mindre känslig markanvändning’ enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar för metod för inventering av förorenade oråden (s k 
MIFO) kunna tillämpas. 

 

Kommentar: De ledningsrätter och/eller servitut som kan komma att bli nödvändiga på grund 
av Bolagens överlåtelse av mark till kommunen kommer att tas fram i samband med den 
fastighetsförrättning som överlåtelsen kräver. Det kan även hända att vissa levande ledningsrätter och 
servitut förlorar sitt syfte i samband med denna marköverlåtelse och ändrade markanvändning. I detta 
fall kan även dessa aktiva ledningsrätter och servitut ses över vid fastighetsförrättningen och eventuellt 
släckas. 
 
Tillfarter till Bolagens huvudkontor och parkeringar säkras i detaljplanen genom att överlåten mark som 
idag utgör tillfart för Bolagen omvandlas till allmän platsmark och får markanvändningen Gata. Denna 
gata blir alltså allmäntillgänglig och fungerar som tillfart för samtliga intilliggande fastigheter. 
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Tillfartsgatan som räddningstjänsten använder för utryckning säkras i detaljplanen som allmän 
gatumark. Den fastighetsgräns för Röret 12 som gränsar mot gatumarken förses med utfartsförbud för de 
delar som idag inte utgörs av befintliga utfarter. Detta hindrar att parkering anläggs längs med gatan på 
ett sätt som ger backrörelser ut i gatan som riskerar att hindra framkomligheten vid utryckning. 
Planförslaget ger i planbeskrivningen även förslag på vidare åtgärder som exempelvis parkeringsförbud på 
vissa sträckor längs gatan för att underlätta framkomligheten i utryckningssituationer. Dock kan inte 
framkomligheten säkras ytterligare i detaljplanen utan detta måste göras genom kompletterande 
trafikföreskrifter.   
 
Markanvändningar av typen känslig markanvändning har inte tillåtits inom planområdet. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 9 yttranden inkommit. Sex av dessa yttranden innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och fastighetsägare till Röret 7 och Röret 9 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget.  
 
Ansökan om bygglov för ändrad färgsättning för den låga byggnaden inom Röret 7 (Nu 
Röret 12) inkom till bygglovsavdelningen 2013-08-13 under pågående detaljplaneprocess. 
Bygglovsansökan gällde att måla byggnaden svart. Planavdelningen ansåg att fasadkulören 
inte var lämplig med tanke på byggnadens kontext med intilliggande kulturhistorisk 
bebyggelse. Ansökan beviljades mot planavdelningens rekommendationer. 
 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 

 Planområdet har utökats med en liten yta allmän platsmark Gata i planområdets 
södra hörn för att länka samman denna detaljplan med en planerad kommande 
detaljplan som kommer att ansluta till denna del av detaljplanen.  
 

 Föreslagna användningar ändras för att anpassas till idag gällande planbestämmelser: 
Jm/K/H (Röret 12) blir C/Z, T1/Jm (Röret 6) blir T/Z/K, Jm/K, J100/Jm/K blir 
J1/Z/K. Samtidigt utökas tillåtna markanvändningar ytterligare jämfört med 
samrådsförslaget. 
 

 Samtliga byggrätter inom planområdet har setts över och ändrats. Tidigare 
föreslagna byggrätter har både tagits bort eller minskats men nya byggrätter har 
också tillkommit. 
  

 Del av tidigare föreslagen prickmarkerad mark har ändrats till korsmarkerad mark 
för att möjliggöra mindre tillbyggnader och byggnadstillägg där så ansetts lämpligt. 

 

 Tillkommande extra utfart från Röret 8 mot Kullagatan har tagits bort. 
Utfartsförbud längs hela gränsen mot Kullagatan gäller med undantag för 
räddningstjänstens befintliga utryckningsutfart. 

 

 Bevarandeskydd för byggnader inom planområdet har setts över igen och utökats. 
 

 J100 ändras till J1 vilket tillåter verksamheter som kräver ett skyddsavstånd på 25 
meter till bostäder. 

 

FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  

 Fastighetsägare till Röret 12. 
 

FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 

 Utökad byggrätt för Röret 12 enligt fastighetsägarens önskemål. Viss utökad byggrätt 
i förhållande till befintlig bebyggelse har dock medgivits där så ansetts lämpligt. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
(Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny fastighet som 
fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) i Höganäs. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9.  
PU uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att i enlighet med Fördjupad 
Översiktsplan för Höganäs och Väsby upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m fl. 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- och 
handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att 
genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 12 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. genom 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har stöd 
i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. 
 

GRANSKNING 
Granskning genomfördes 1 februari till den 22 februari 2017. Underrättelse om granskning 
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den31 januari 2017 samt på kommunens hemsida 
och anslagstavla. Granskningshandlingarna har under granskningstiden varit utställda på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens hemsida. 
Under granskningen inkom 12 yttranden. 
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SKRIFTLIGA YTTRANDEN UNDER FÖRSTA 

GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 12 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
 
 

Höganäs Energi (2017-02-01) (bedömd sakägare)  
Har inget att erinra. 
 

Kommentar: 
 

Lantmäterimyndigheten(2017-02-10) (bedömd sakägare)  
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 
 
Planbeskrivningen. 
 
Det bör under fastighetsrättsliga genomförandefrågor tydligare framgå att marköverföring 
sker efter en ansökan om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten. 
 
Det är oklart vad ”släckas med tiden” betyder under fastighetsrättsliga 
genomförandefrågor. Istället borde det skrivas att servituten upphävs genom 
lantmäteriförrättning.  
 

Kommentar: Ändring av formuleringarna har skrivits in i planbeskrivningen. 
 

Stadsarkitekten(2017-02-10) (bedömd sakägare) 
Planens syfte är att bekräfta verksamhet och ge möjlighet att vidareutveckla verksamhets- 
och handelsområdet. Samt att säkra tillfart till området och säkerställa 
industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
ALLMÄNT 
 
Höjd på komplementbyggnader skall framgå av plankartan. Generellt bör prickat område, 
gäller ej vid bevarandeskyddade fasader, inte ligga i fasadliv utan flyttas ut för att medge 
mindre komplettering som skärmtak mm vid utveckling av verksamheten. 
I övrigt inga synpunkter på en väl genomarbetad plan. 
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Kommentar: Bestämmelse om höjd för komplementbyggnader har lagts till i 
planbestämmelserna. En del av den prickade marken får inte bebyggas av säkerhetsskäl.  
 

Kommunledningskontoret (2017-02-10) (bedömd sakägare) 
Inget att erinra 
Kommunledningskontoret anser att granskningsförslaget Röret 12 m.fl. är väl 
genomarbetat och har inga erinringar mot detaljplanen 

 
 

Socialförvaltningen (2017-02-15) (bedömd sakägare) 
Socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till detaljplan för Röret 
12 m.fl. i Höganäs kommun, Skåne län. Detaljplanens syfte är att ändra 
markanvändningen för att bekräfta pågående verksamheter och för att möjliggöra att 
platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- och handelsområde. Syftet är också att 
säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att genom bevarandeskydd 
säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. Det aktuella planområdet ligger i 
norra delen av Höganäscentrumkärna, söder om Kullagatan vid korsningen Bruksgatan 
och Kullagatan. Merparten av stadens övriga centrala service och verksamheter ligger 
inom en kilometers radie från planområdet. Planområdet omfattar ca 40 000 m2. 
 
Socialförvaltningen har 2017-02-01 tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan 
Röret 12 m.fl. i Höganäs kommun. Förvaltningen bedömer att planförslaget lyfter fram 
betydelsefulla aspekter ur ett socialt perspektiv, på ett bra sätt. Planförslaget belyser bland 
annat säkerhet och trygghet för gående och cyklister samt tillgänglighet för 
funktionshindrade. I planförslaget föreslås utformning av allmän platsmark till ny 
infartsgata och angöring till intilliggande fastigheter för persontrafik och tyngre 
transporter som en del av ett längre kopplande rörelsestråk mellan stadens centrala och 
norra delar. Med hänsyn till gående och cyklister bör man överväga begränsad hastighet 
på den nya gatan. 

 

Kommentar: Hastighetsbestämmelser hanteras inte i detaljplanen 

 

E.ON Gas Sverige AB (2017-02-20) (bedömd sakägare) 
Yttrande över granskning av detaljplan för Röret 12 m fl. i Höganäs kommun. Dnr: 
KS/2112/230 
 
E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
noterar att tidigare anförda synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen. 
 
Vi vill dock informera om att det tillkommit nya normer (EGN2014). Men 
skyddsavstånden är desamma. 
 
Vi noterar att det i genomförandebeskrivningen står att exploatören ska kontakta 
huvudman för gasdistribution innan markarbete utförs inom kvartersmark, vilket vi 
tycker är bra då vi idag då vi idag har en servisledning som är i bruk samt att vi fått en 
offert för en ny anslutning till saluhallens kök. 
 
Förutsatt att man tar hänsyn till det tidigare yttrandet så har E.ON Gas inget ytterligare 
att erinra i ärendet. 
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Kommentar: I det tidigare yttrandet nämndes bland annat att plantering av träd inte bör ske 
närmare gasledning än 2,5 meter och att träden förses med rotskydd.  Gasledningarna ska ritas in i 
grundkartan, u-område kommer läggas in i plankartan.  
 

Trafikverket (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Granskning 
Trafikverket är väghållare för väg 111 som går nordost om planområdet.  
 
Trafikverket ser positivt på att den föreslagna anslutningen till väg 111tagits bort från 
detaljplanen inför granskningsskedet. 
 
Utmed väg 111 gäller på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från 
vägområdesgräns. Trafikverket anser att motsvarande område som beskrivs av 
länsstyrelsens beslut enligt 47§ väglagen bör säkerställas som bebyggelsefritt även inom 
detaljplanelagt område. Detaljplanen måste säkerställa detta. 
 
Utmed väg 111 gäller också på aktuell sträcka en säkerhetszon om 3 meter från vägkant. 
Inom denna zon får inga fasta oeftergivliga föremål finnas. Parkering får inte heller 
anläggas inom säkerhetszonen, eller så att fri sikt enligt VGU (se nedan) hindras. Detta 
ska framgå av detaljplanen. 
 
I samrådsskedet efterlyste trafikverket att kommunen skulle ta fram en trafikutredning 
om detaljplanen beräknas ge ökade trafikflöden. I planbeskrivningen finns att läsa att 
detaljplanens genomförande kan medföra en möjlig trafikökning. Det saknas dock 
resonemang kring hur stor trafikökning som beräknas och vilka konsekvenser detta får 
för det omgivande vägnätet. Trafikverket efterlyser dessa resonemang för att kunna ta 
ställning tilldetaljplanens påverkan på väg 111 och korsningar/ anslutningar till denna. 
Vid beräkning av trafik ska prognos på 20 års sikt efter full utbyggnad enligt detaljplanen 
användas. Om åtgärder på det statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta behövs ska 
det bekostas av kommunen. 
 
I planhandlingarna saknas också resonemang kring hur området påverkas av trafikbuller 
från omgivande gatu- och vägnät. Trafikverket anser att planhandlingarna ska 
kompletteras med detta. Även buller ska beräknas med prognos för trafiken på 20 års sikt 
efter full utbyggnad enligt detaljplanen. Trafikverket förutsätter att området planeras och 
utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder 
ska bekostas av kommunen. 
 
Kommunen föreslår åtgärder i den befintliga anslutningen som används av 
Räddningstjänsten, för att förtydliga att anslutningen enbart är till för räddningstjänsten. 
Trafikverket är väghållare för väg 111, och möjlighet och lämplighet för de föreslagna 
åtgärderna måste prövas i särskild ordning och i samarbete med Trafikverket. Tillstånd 
från Trafikverket behövs för åtgärder som rör väg 111. 
 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstensanslutning till 
väg 111, samt i korsningen Bruksgatan/väg 111. Från Räddningstjänstens anslutning ska 
det till väg 111 säkerställas fri sikt om 110 meter i båda riktningarna utmed väg 111 mätt 5 
meter in från gångbanans sydvästra kant. Från Bruksgatan ska det säkerställas fri sikt om 
110 meter i båda riktningarna utmed väg 111, mätt 5 meter in från vägkant på väg 111. 
Inom dessa sikttrianglar får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som är 
högre än 0,6 meter. Kommunen måste tillse att erforderlig siktröjning genomförs. 
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Kommentar: En detaljerad riskbedömningsutredning har utförts av WSP daterad 2018-03-
06. Anpassningar har gjorts i planförslaget utifrån utredningens rekommendationer. En bebyggelsefri zon 
har i görligaste mån tillgodosetts. Undantaget gäller befintliga byggnader, exempelvis skyddsvärnet. När 
det gäller trafikflöden finns en pågående ÅVS i samarbete med Trafikverket.  
 

Räddningstjänsten (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Räddningstjänsten har följande synpunkter: 
 
Räddningstjänsten anser att avstånd till framtida bebyggelse närmare undersöks, med 
tanke på mängden brandfarlig vara och hur det påverkar omgivningen, och att avståndet 
25 meter därmed inte är fastslaget. 

 

Kommentar: Anpassning av planförslaget har skett utifrån den detaljerade riskbedömningen 
från WSP 

 

Miljöavdelningen (2017-02-21) (bedömd sakägare) 
Yttrande över förslag till detaljplan för Röret 12 m fl.  
Marken bör undersökas vad gäller markföroreningar i samband med detaljplanearbetet. 
Det är inte tillräckligt att enbart ange att ”hela området bedöms bestå av utfyllnadsmassor 
som kan antas vara förorenade. Typen av fyllnad (aska, tegel, schakt mm) bedöms dock 
inte hindra föreslagen planändring” (sidan 22 i planbeskrivningen). Det är till exempel 
inte utrett om markföroreningarna är sådana att ”mindre känslig markanvändning” som 
industriverksamhet kan tillåtas utan att marken åtgärdas. 
 
Det bör också framgå av planen att en noggrannare undersökning av marken behöver 
göras där planen tillåter byggnation. Helst bör detta ske i detaljplanearbetet men senast i 
samband med bygglovsskedet. 
 

 

Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har skett och i planförslaget finns 
restriktioner om att sanering ska ske innan bygglov kan ges för någon åtgärd på fastigheten Röret 12. 
Miljöavdelningen arbetar med frågan om eventuella avspärrningar innan sanering sker 
 

Miljöavdelningen (2017-03-09) (bedömd sakägare) 
Kompletterande yttrande över förslag till detaljplan för Röret 12 i Höganäs 
 
De ursprungliga industrilokalerna med sina keramikugnar är inte så lätta att anpassa för 
den nu så populära restaurangverksamheten som pågår i vissa byggnader på fastigheten 
Röret 12 i Höganäs. Att undvika damm och smuts från de ingrodda väggarna och taken i 
de gamla industrilokalerna är en ständig utmaning för de företagare som vill garantera 
fräscha livsmedel både i butik och vid servering. Väggar har lackats och skydd har 
placerats ut på strategiska platser men om detta är tillräckligt är svårbedömt. Det damm 
som kan virvla ner efter mer än ett sekels keramiktillverkning vet vi inte riktigt vad det 
innehåller och inte heller hur farligt det är. Förhoppningsvis är det så små mängder 
föroreningar som sprids med enskilda maträtter och råvaror att risken långsiktigt för 
människors hälsa inte blir så stor. Det är dock ett stort ansvar för den enskilde 
företagaren att ta. Det vore lämpligt att inför ett förlängt bygglov och inför 
detaljplanearbetet undersöka om luftpartiklar och damm kan utgöra en fara för 
människors hälsa vid intag av mat och dryck både direkt och vid besök i serveringarna 
och efter inköp av mat från saluhallarna. 
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Kommentar: Se svar ovan 

 
 
 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen (2017-03-01) (bedömd sakägare) 
Sammanfattning av ärendet 
Gata/park 
1. Inom ramen för att bekräfta pågående verksamhet och möjliggöra för 

vidareutveckling av handelsområdet behöver man titta på både utfart mot Bruksgatan 
och korsningen Bruksgatan/Kullagatan. 

2. Cykelväg bör ges plats på gata inom planområdet för att binda samman cykelstråk 
längs Bruksgatan med Viaduktsgatan. 

3. Tomtgräns norr om gata inom planområdet kan behöva justeras ligger idag mitt i allé 
och gräsyta, bör justeras mot gångbanekant. 

4. Gatans allé ligger på kvartersmark för och nackdelar med detta bör diskuteras. 
5. Den planerade parkeringen på Röret 2 bör vara allmän platsmark, totalt är det ont om 

allmänna parkeringar i området. 
 

VA 
VA-avdelningen har inget att erinra mot föreslagen formulering angående kapacitet och 
installationskrav vid verksamheter, typ fettavskiljare. Befintlig kulvert och ledningar inom 
område för föreslagen allmän platsmark måste utredas i fråga om funktion, placering, 
material och dimension. Ledningar som går på kvartersmark bör genom utredas och via 
servitut laglig förklaras. 
 
Man bör vara noga med att inte utöka mängden hårdgjorda ytor. Istället utnyttja 
möjligheterna till fördröjning av dagvatten genom att gång- och cykelbanor samt 
tillkommande parkeringsplatser görs permeabla. 
 

Kommentar: Kommunens trafikplanerare har sett över utfarterna utifrån trafikverkets 
rekommendationer. Gång och cykelvägar kommer hanteras i projekteringen av gatumiljöerna. När det 
gäller frågan om eventuell fastighetsreglering för att undvika att den befintliga trädraden är placerad mitt i 
fastighetsgräns anses detta fördröja planarbetet i för stor grad. Parkeringen kommer läggas in som allmän 
platsmark. När det gäller kulverten har information med äldre ledningsritningar från Höganäs AB 
överlämnats till VA-avdelningen. 
 
 

Länsstyrelsen Skåne (2017-03-02) (bedömd sakägare)  
Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för Röret 12 m.fl., Höganäs kommun 
KS/2012/230  
 
Redogörelse för ärendet  
 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- 
och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark 
samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden.  
 
Planområdet ligger i norra delen av Höganäs centrumkärna, vid korsningen Bruksgatan 
och Kullagatan/ väg 111. Planområdet utgörs idag av gamla verksamhets och 
industrilokaler som med tillfälligt bygglov fatt ändrad användning till lokal för industri, 
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handel, hantverk och kontor. För planområdet Röret 12 m.fl. gäller en detaljplan frän 1984. I 
gällande detaljplan anges markanvändningen "Industriändarnål".  
 
Kommunen tar fram planförslaget genom standardförfarande. Kommunen har inte 
upprättat en MKB till detaljplanen då de gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 
4 kap 34 §. 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby (2012) pekar ut området som 
förädlingsområde, verksamheter samt handel och centrumfunktion. Länsstyrelsen har i 
granskningsyttrandet till den fördjupade översiktsplanen i generella termer påtalat 
problemet med att hälso- och säkerhetsaspekterna (risker, buller, skyddsavstånd m.m.) 
inte har beskrivits i samband med framtagandet av FÖP:en och utpekandet av förädlings 
områdena, och att ytterligare utredningar därför behöver tas fram innan 
detaljplaneläggning. 
 
Råd om planteknik/plangenomförande  
Länsstyrelsen anser att kommunen varken i sin översiktsplanering eller i sarnrads-/ 
granskningsskedet för detaljplanen i tillräcklig utsträckning har tagit ställning till eller 
konsekvensbeskrivit en ändrad markanvändning på denna plats ur hälsa och 
säkerhetssynpunkt, och att prövningen gentemot allmänna och statliga intressen därmed 
kvarstår. Planhandlingarna behöver kompletteras med en utredning/analys samt 
ställningstaganden som rör risker och buller. Länsstyrelsen rekommenderar att  
kommunen därefter ställer ut planen för ny granskning.  
 
Länsstyrelsens synpunkter  
 
Hälsa och säkerhet  
 
Markföroreningar  
I planbeskrivningen framgår att planområdet bedöms bestå av utfyllnadsmassor som kan 
antas vara förorenade. Det bör därför utredas vad marken består av och i det fall det är 
utfyllnadsmassor sa bör dessa översiktligt provtas för att utreda om det finns förhöjda 
halter av olika ämnen. En förenklad riskbedömning bör inga i planbeskrivningen, som 
visar att marken är lämplig för den tänkta planeringen av området. Om marken visar sig 
vara förorenad ska kommunen bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa 
att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas 
antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§.  
 
Farligt gods och farliga ämnen  
Gatorna norr och väster om planområdet utgör rekommenderade primära transportvägar 
för farligt gods. Enligt RIKTSAM, Riktlinjer for riskhänsyn i samhällsplaneringen - 
Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transporter av farligt gods (2007:06) ska 
skyddsavstånd beaktas mellan transportled för farligt gods och bebyggelse (i detta fall 
centrum verksamheter/ saluhall/ restaurang, verksamheter, kontor, industri och 
räddningstjänst).  
 
Av planbeskrivningen framgår även att flera berörda verksamheter på/intill planområdet 
såväl använder som har transporter av farliga ämnen som går  
genom/förbi planområdet bl.a. av aceton, gasol och tjärolja. 
 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna måste kompletteras med en riksinventering och 
analys, vilka kan utgöra underlag för bedömningen och ställningstagandet ifall riskerna 
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kopplade till planområdet kan anses vara tolerabla eller inte. I riskanalysen ska 
kommunen beakta hela det område som ger byggrätt d. v.s. även de områden som på 
plankartan pekas ut som möjliga för komplementbebyggelse. Krävs riskreducerande 
åtgärder för att nå en tolerabel risknivå ska dessa föras in som planbestämmelser på 
plankartan.  
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen kan, med utgångspunkt i de aktuella redovisningarna i detaljplanen, inte 
utesluta att detaljplanen blir olämplig med hänsyn till hälsa- och säkerhetsaspekterna, 
varför Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. 10-11 §§ 
PBL.  
Beslutande  
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Kajsa Palo. Planhandläggare Kristina Westlin 
har varit föredragande.  
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.  
Kajsa Palo  
Enhetschef 
 

Kommentar: Två utredningar har genomförts dels en miljöteknisk markundersökning dels en 
detaljerad riskbedömning. Planförslaget har omarbetats utifrån rekommendationer i utredningarna.   
 
 
 

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från ovan nämnda sakägare innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter 
har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från Lantmäterimyndigheten, 
Stadsarkitekten, EON Gas, Trafikverket, Miljöavdelningen och Länsstyrelsen har föranlett 
en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

 Ändring av formuleringar i planbeskrivningen under fastighetsrättsliga 
genomförandefrågor gällande ansökningar hos Lantmäterimyndigheten 

 Planbestämmelse gällande höjd på komplementbyggnader  

 Korrigering av prickad mark intill vissa husfasader 

 Gasledningar kommer ritas in i grundkartan. U-område ska läggas till i plankartan. 

 Utfartsförbud läggs in i plankartan. Undantag gäller endast för räddningstjänstens 
utryckningsfordon? 

 Inom 12 m från väg 111är allt prickad mark utom befintliga byggnader 

 Planbestämmelse gällande minimum avstånd till väg 111 på 12 m vid nybyggnation  

 Administrativ planbestämmelse gällande fri sikt tre meter från vägkant väg 111, 
här får inga fasta oeftergivliga föremål finnas och inte heller parkering 

 Planbestämmelser tillagda gällande krav på teknisk brandklass vid ny- om- eller 
tillbyggnader, även brandklass fönster 

 Planbestämmelse gällande brandteknisk klass om verksamhet ändras på Röret 12 

 Planbestämmelse om riktning på utrymningsvägar. 

 Planbestämmelse om att markföroreningar ska åtgärdas innan bygglov får ges för 
någon åtgärd på fastigheten Röret 12 

 Parkeringsytan på fastigheten Röret 2 läggs in under allmän platsmark 

 Källhänvisning i planbeskrivningen till Utredning gällande markföroreningar  

 Källhänvisning till Detaljerad riskbedömning i samband med framtagande av 
detaljplan 
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår erinringar av planförslaget. 
 
 
Efter genomförd granskning revideras/kompletteras planförslaget enligt redovisning under 
Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs 
i syfte att förbättra förslaget och möjliggöra att planförslaget kan gå ut på ny granskning. 
 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det aktuella 
planområdet.  Dessa redovisas nedan: 
Det gäller fastighetsägaren till Röret 12 som önskade utökad byggbar yta utöver vad planförslaget medger, 
detta uppkom under granskningsskedet. Inför ny granskning har byggbar yta minskats ytterligare av 
säkerhetsskäl. 
 

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 

 

Granskning 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 

Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför ny granskning 

 Träd som är placerade i fastighetsgräns 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
i Höganäs. (Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny 
fastighet som fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9. 
Kommunstyrelsen (KS) uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att 
upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m.fl. 

 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksam-
heter och för att göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och 
handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att 
genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 12 m.fl. handläggs med normalt planförfarande, det vill säga med 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har stöd 
i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av kommun-
fullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. De synpunkter som kom in under 
samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 23 januari 2017. 
 
GRANSKNING 
Den första granskningen genomfördes 1 februari till den 22 februari 2017. Underrättelse 
om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den 31 januari 2017, samt på 
kommunens hemsida och anslagstavla. Granskningshandlingarna har under gransknings-
tiden varit utställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens 
hemsida. 
 
Under den första granskningen lämnades det in 12 yttranden. Dessa finns sammanfattade 
i ett granskningsutlåtande daterat 10 augusti 2018. 
 
En andra granskning genomfördes under tiden 3 oktober till 26 oktober 2018. Under-
rättelse om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
sändlista, annons i ortens gratistidning Hallå Höganäs, samt på kommunens hemsida och 
anslagstavla. Granskningshandlingarna har under granskningstiden varit utställda på Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Under den andra granskningen lämnades det in 9 yttranden. Efter granskningstidens slut 
kom ytterligare 6 yttranden. Alla yttranden finns sammanfattade och om det är relevant, 
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kommenterade, i detta granskningsutlåtande. Alla yttranden finns också i sin helhet på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer för respektive skrivelse finns angivet 
nedan. 
 
 

SAMMANFATTNING  
 
Yttranden har inkommit från 14 berörda remissinstanser varav 5 är från myndigheter, 
7 är interna yttranden från avdelningar, förvaltningar, nämnder och bolag inom 
Höganäs kommun och 2 från berörda rättighetshavare (officialservitut respektive 
ledningsrätt).  
 
Följande remissinstanser inkommit med synpunkter på planförslaget: 
 

 Länsstyrelsen  
 Trafikverket  
 Lantmäteriet 
 Utbildningsnämnden 
 Räddningstjänsten 
 Miljöavdelningen 
 Kommunledningskontoret 
 Weum 

 
Följande remissinstanser har inget att erinra: 
 

 Sjöfartsverket  
 Regionala utvecklingsnämnden 
 Höganäs Energi 
 Stadsarkitekten 
 Socialförvaltningen 
 Öresundskraft 

 
 

YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen    KS/2012/230-98 
Sedan det förra skedet har en detaljerad riskbedömning samt en miljöteknisk mark-
undersökning tagits fram inom ramen för aktuellt planarbete. Länsstyrelsen noterar att 
kommunen har följt upp slutsatserna från riskbedömningen och fört in de föreslagna 
riskreducerande åtgärderna på plankartan som planbestämmelser. 
 
Av planbeskrivningen framgår att den miljötekniska markundersökningen visar att 
marken innehåller föroreningar och att erforderlig sanering ska genomföras innan 
bygglov ges för någon åtgärd på fastigheten Röret 12. En villkorsbestämmelse avseende 
detta finns på plankartan. Länsstyrelsen saknar dock en redovisning av hur markens 
lämplighet ska säkerställas i de delar av planområdet som är förorenade men som inte 
går att koppla till ovanstående villkorsbestämmelse. Av den miljötekniska markunder-
sökningen framgår bland annat att det vid grönområdet söder om huvudbyggnaden ut 
mot Bruksgatan finns ett behov av riskreduktion på grund av att det inte går att utesluta 

Page 448 of 525



2021-01-14 
 

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

oacceptabla risker för människors hälsa och miljö. Här finns det bland annat uppmätta 
halter av arsenik i ytlig fyllning som vid exponering kan utgöra risk för akuttoxisk 
påverkan för barn. Länsstyrelsen menar att detta behöver åtgärdas för att den 
föreslagna markanvändningen ska kunna anses vara lämplig. Länsstyrelsen förutsätter 
också att tillsynsmyndigheten är inkopplad i ärendet, vilket bör framgå av planhand-
lingarna. 
 
Markundersökningen påtalar vidare behovet av kompletterande utredningar av 
eventuell spridning av föroreningar från det förra gengasverket, samt att föroreningen 
vid grönområdet inte är avgränsad i plan. Länsstyrelsen kan av planhandlingarna inte 
utläsa hur kommunen ser på behovet av kompletterande undersökningar kopplat till 
det aktuella planarbetet, vilket behöver framgå av handlingarna. I sammanhanget 
efterlyser Länsstyrelsen också ett förtydligande varför provtagning skett på fastig-
heterna Röret 6 och 12 men inte på fastigheten Röret 8 som också är en del av aktuellt 
planförslag. 
 
Länsstyrelsen kan utifrån föreliggande handlingar inte utesluta att detaljplanen blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen kan därför 
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan 
ytterligare kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens 
lämplighet. 
 
Kommentar 
Ytterligare markprover har tagits, den miljötekniska markundersökningen har kompletterats och en 
miljö- och hälsoriskbedömning har gjorts. Utifrån detta har kommunen omformulerat sanerings-
bestämmelserna och kompletterat planbeskrivningen. Se avsnitten Markföroreningar och Föro-
renad mark. I detta arbete har kommunen samrått med länsstyrelsen. Även kommunens egen 
miljöavdelning har deltagit i diskussionerna. 
 
Anledningen till att det inte gjorts några undersökningar av eventuella markföroreningar på fastigheten 
Röret 8 är att planen inte innebär några förändringar av verksamheten där. Detta framgår nu av 
planbeskrivningen i avsnittet Markföroreningar. 
  
Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för de aktuella föroreningarna och länsstyrelsen driver 
ett ärende gentemot Höganäs AB gällande föroreningarna. Detta framgår nu av planbeskrivningen i 
avsnittet Markföroreningar. 
 
Sjöfartverket     KS/2012/230-94 
Sjöfartsverket har ingen erinran. 
 
Trafikverket     KS/2012/230-99 
Trafikverket är väghållare för väg 111 som går nordost om planområdet. Utmed väg 
111 gäller på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägområdes-
gräns. Trafikverket anser att motsvarande område, som beskrivs av länsstyrelsens 
beslut enligt 47 § väglagen, bör säkerställas som bebyggelsefritt även inom detaljplane-
lagt område. Trafikverket anser att planbestämmelsen p1, för väg 111, ska formuleras 
som att all ny byggnation ska placeras minst 12 meter från vägområdesgräns för väg 
111. Trafikverket anser vidare att planbestämmelsen p1 ska införas för hela planom-
rådet, med avseende på väg 111.  
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Utmed väg 111 gäller också på aktuell sträcka en säkerhetszon om 3 meter från vägkant. 
Inom denna zon får inga fasta oeftergivliga föremål finnas. Parkering får inte heller 
anläggas inom säkerhetszonen, eller så att fri sikt enligt VGU (se nedan) hindras. Detta 
ska framgå av detaljplanen.  
 
I samrådsskedet och granskningsskede 1 efterlyste Trafikverket att kommunen skulle 
ta fram en trafikutredning om detaljplanen beräknas ge ökade trafikflöden. I plan-
beskrivningen saknas fortfarande resonemang kring den nu aktuella detaljplanens 
påverkan på trafikflöden. I den pågående åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för korsningen väg 
111/Bruksgatan/Industrigatan antas den nu aktuella detaljplanen befästa befintlig verk-
samhet och inte generera någon tillkommande trafik. Kommunen deltar i arbetet med 
denna ÅVS. Trafikverket utgår därmed från att antagandet att den nu aktuella detalj-
planen inte bedöms generera någon trafikökning stämmer. 
 
I planhandlingarna skriver kommunen att planområdet är utsatt för buller från 
transporter, men beräkningar och redovisning av vilka nivåer planområdet är utsatt för 
saknas i planhandlingarna. Trafikverket förutsätter att området planeras och utformas 
så att gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska 
bekostas av kommunen.  
 
Trafikverket vill framhålla att väg 111 är primär transportled för farligt gods. Hänsyn 
till farligt gods ska beaktas vid exploatering enligt de rekommendationer berörd 
länsstyrelse anger för vägen. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds-
åtgärder eller riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte 
ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i 
övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
 
Kommunen föreslår åtgärder i den befintliga anslutningen som används av Räddnings-
tjänsten, för att förtydliga att anslutningen enbart är till för Räddningstjänsten. Trafik-
verket är väghållare för väg 111, och möjlighet och lämplighet för de föreslagna åt-
gärderna måste prövas i särskild ordning och i samarbete med Trafikverket. Tillstånd 
från Trafikverket behövs för åtgärder som rör väg 111. Trafikverket förutsätter att 
kommunen kontaktar Trafikverket för vidare dialog kring eventuella åtgärder för 
Räddningstjänstens anslutning 
 
Krav på fri sikt (enligt gällande VGU) måste uppfyllas i Räddningstjänstens anslutning 
till väg 111, samt i korsningen Bruksgatan/väg 111. Från Räddningstjänstens anslutning 
ska det till väg 111 säkerställas fri sikt om 110 meter i båda riktningarna utmed väg 111, 
mätt 5 meter in från gångbanans sydvästra kant. Från Bruksgatan ska det säkerställas 
fri sikt om 110 meter i båda riktningarna utmed väg 111, mätt 5 meter in från vägkant 
på väg 111. Inom dessa sikttrianglar får det inte förekomma växtlighet eller andra 
föremål som är högre än 0,6 meter. Kommunen måste tillse att erforderlig siktröjning 
genomförs. 
 
De förslag till åtgärder i korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan som tagits fram 
i pågående ÅVS för korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan bedöms i dagsläget 
inrymmas inom befintligt vägområde. I det fortsatta utrednings- och projekterings-
arbetet kan dock anpassning eller ändring av den nu aktuella detaljplanen komma att 
vara nödvändig. Trafikverket förutsätter att kommunen ansvarar för och bekostar 
samtliga nödvändiga ändringar av detaljplaner. Trafikverket förutsätter att hela väg-
området för väg 111 lämnats utanför den nu aktuella detaljplanen. 
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Kommentar 
Planbestämmelserna har justerats. Bestämmelsen om att ingen ny bebyggelse får uppföras inom 12 
meter från vägområdesgränsen för väg 111 gäller nu hela planområdet. Formuleringen har ändrats 
efter Trafikverkets önskemål. Bestämmelsen gäller även Bruksgatan och tillfartsgatan i sydvästra delen 
av planområdet, för att följa riskutredningens rekommendationer.  
 
Den tre meter breda säkerhetszonen ligger utanför planområdet och påverkas alltså inte av planen. 
 
Kommunen bedömer att denna plan endast kommer att leda till marginella trafikökningar.  
 
Det buller som främst påverkar planområdet är buller från verksamheterna i och runt omkring 
planområdet. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen. Området påverkas också i viss mån av trafik-
buller från väg 111 och Bruksgatan. De användningar som planen tillåter kräver dock ingen buller-
begränsning av bullret utomhus. I den mån de kräver bullerbegränsning inomhus bedöms det som 
möjligt att klara det med byggtekniska åtgärder. Planbeskrivningen har kompletterats med informa-
tion om detta.  
 
De risker som orsakas av transporter av farligt gods har studerats i två riskutredningar daterade 
2019-10-03 och 2020-08-21. Planbestämmelser för riskreducerande åtgärder har införts. Dessa 
åtgärder gäller inom planområdet och påverkar inte väg 111.  
 
Räddningstjänstens utfart mot väg 111 har idag blinkande utryckningsbelysning, som tänds vid larm, 
samt en målad markering på vägen. Det fungerar bra och räddningstjänsten bedömer att inga ytter-
ligare åtgärder behövs.  
 
Kraven på fri sikt vid räddningstjänstens utfart och vid korsningen mellan Bruksgatan och väg 111 
uppfylls redan idag och planen innebär ingen ändring av detta. Planbeskrivningen har kompletterats 
med information om siktkraven.  
 
Vägområdet för väg 111 ingår inte i planen. 
 
Lantmäteriet     KS/2012/230-100 
Inom delar av planområdet finns både prickmark och korsmark på samma ytor. Det är 
otydligt vad som gäller för dessa områden. 
 
Bland planbestämmelserna återfinns bestämmelsen F1 inom romb som anger högsta 
nockhöjd. Denna bestämmelse är otydlig då något motsvarande (F1 inom romb) inte 
återfinns i plankartan samt att högsta nockhöjd anges till 0 meter. 
 
Gällande skrivelsen på sidan 40 om dagvattenledning och ledningsrätt för denna om 
den hamnar utanför planområdet vill Lantmäteriet påpeka att för att säkra möjlighet 
för en ledningsrätt bör u-område finnas. 
 
Det bör i planhandlingarna framgå att det även vid servitutsåtgärder uppkommer 
ekonomiska konsekvenser i form av förrättningskostnader. Även ersättningsfrågan 
aktualiseras om parterna inte träffar överenskommelser. 
 
För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte vara mer än 3 månader. 
Grundkartans är enligt handlingen från 2016 och bör uppdateras. Befintliga rättigheter 
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som berör planområdet saknas/är otydliga i grundkartan. De finns inte heller med i 
dess teckenförklaring. 
 
Kommentar  
Prick- och korsmarken har justerats. Även planbestämmelsen om nockhöjd har justerats. 
 
Ledningsrätt för den befintliga dagvattenledningen längs med gatans södra kantlinje och spillvatten-
ledningen söder om håller under 2020 på att bildas. Information om detta finns nu i planbeskrivningen 
i avsnittet Övriga ledningar. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande förrättningskostnader för servitut och ledningsrätter. 
 
Grundkartan har uppdaterats. Det finns ett stort antal rättigheter inom planområdet och kommunen 
har valt att inte visa dem i grundkartan, eftersom det skulle göra plankartan mycket svårläst. Alla 
rättigheterna finns upptagna i fastighetsförteckningen.  
 
Regionala utvecklingsnämnden  KS/2012/230/104 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 
 
 

INTERNA YTTRANDEN FRÅN HÖGANÄS KOMMUN 
 
Höganäs Energi    KS/2012/230-95 
Höganäs Energi har ingen erinran. 
 
Stadsarkitekten    KS/2012/230-96 
Stadsarkitekten har inga ytterligare synpunkter. 
 
Utbildningsnämnden               KS/2012/230-101, KS 2012/230-102 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplaneförslaget.  Då barn och ungdomar, 
på väg till och från utbildning och olika aktiveter, färdas genom området är det av stor 
vikt att planerade gång- och cykelstråk inom området och anslutningar till befintliga 
stråk mot Centralgatan, Bruksgatan etc. blir trafiksäkra. För att skapa en känsla av 
trygghet längs stråken behövs också gatubelysning. 
 
Kommentar  
Planen ger möjlighet till en belyst gång- och cykelväg längs gatan. 
 
Räddningstjänsten   KS/2012/230-103 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att: 

 Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
 Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av vatten-

ledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 
 Hänsyn tas till infrastrukturen (Räddningstjänstens båda utfarter vid utryck-

ning) i området. 
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Kommentar 
Planens utformning tar hänsyn till Räddningstjänstens utfarter och tillgänglighet för Räddnings-
tjänstens fordon. Information om detta och om eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet finns i 
planbeskrivningen.  
 
Miljöavdelningen    KS/2012/230-106 
I planbeskrivningen borde ha redogjorts för de undersökningar av markföroreningar 
som faktiskt har genomförts under 2017 och resultatet av dessa undersökningar. På 
flera ställen runt byggnaderna på de aktuella fastigheterna visar den miljötekniska 
utredningen från 2017-11-21 att markföroreningarna är så omfattande att de över-
skrider nationella riktlinjer för mindre känslig markanvändning, (MKM). Av plan-
beskrivningen framgår dock inte hur man tagit ställning till detta undersökningsresultat. 
Borde inte resultatet leda till fler saneringsåtgärder än endast vid de tillfällen då det blir 
aktuellt med en nybyggnation inom området? Har man bedömt att markföroreningarna 
kan accepteras så länge ingen gräver i marken och i så fall hur har diskussionen gått? 
Hur bedöms föroreningsrisken för grundvatten, dagvatten och risken för människors 
hälsa? Det saknas ett resonemang kring varför man anser att man skulle kunna 
acceptera höga föroreningshalter i marken under nuvarande och planerad användning 
av marken. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om den miljötekniska markundersökningen 
och även om hur föroreningarna avses hanteras.  
 
Socialförvaltningen   KS/2012/230-107 
Socialförvaltningen har ingen erinran. 
 
Kommunledningskontoret   KS/2012/230-108 
Kommunledningskontoret anser att planen är för hårt reglerad. Detta innebär en risk 
att kommunen kan bli tvungen att göra om planen eller säga nej till idéer som 
kommunen i övrigt är positiv till.  
 
Kommunledningskontoret vill även erinra om att parkeringsplatsen som markeras som 
allmän platsmark idag är privatägd och är en viktig parkering för verksamheter i 
området. Utan parkeringen riskerar dessa verksamheter att frångå parkeringsnormen.  
 
Kommentar 
En stor del av regleringarna i planen finns där för att skydda verksamheterna mot de risker som 
markföroreningar och transporter av farligt gods innebär. De innebär begränsningar för hur fastig-
heterna kan utnyttjas, men de är samtidigt nödvändiga för att det ska gå att använda området på 
önskat sätt. Begränsningen av den byggbara ytan bidrar också till att parkeringsnormen kan följas 
bättre. Utöver detta finns regleringar som skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden, vilket är ett 
av syftena med planen. De bedöms dock inte begränsa vad som kan göras i så stor utsträckning, utan 
främst hur det kan göras.  
 
Planområdet har justerats så att parkeringsplatsen i fråga inte längre ingår. Det pågår diskussioner 
om att göra en ny detaljplan för Röret 2 och det är bättre att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten 
då. Parkeringsbehovet bedöms kunna hanteras ändå. 

  

Page 453 of 525



2021-01-14 
 

 
9             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

SYNPUNKTER FRÅN RÄTTIGHETSHAVARE 
 
Weum (tidigare E.ON Gas Sverige AB)  KS/2012/230-97 
WEUM vill lämna följande förtydligande: Det finns en gasledning i planområdets norra 
del, inom fastigheten Röret 12. Ledningen ligger inom det område som på plankartan 
är utmärkt som u-område. Weum Gas har även en 4 bars gasledning i Kullagatan, som 
är förlagd med aktivt katodiskt skydd. 
 
Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler, EGN, och detta medför bl a 
minsta skyddsavstånd mellan distributionsledning och byggnad inom tätbebyggt 
område ska uppgå till minst 2 meter. Bevakning av grävningsarbeten ska ske om man 
gräver närmare än 2 meter från gasledningen som ligger i Kullagatan. 
 
För åtgärder som innebär flytt av Weum Gas ledningar är det viktigt att Weum Gas 
involveras i ett tidigt skede av processen. Vi förutsätter att exploatören står för alla 
kostnader vid en eventuell flytt av våra ledningar. 
 
Ledningen som är förlagd i Kullagatan har ett tekniskt utförande som medför att den 
är tids- och kostnadskrävande att flytta, samt medför stora drifttekniska konsekvenser 
för företag som är anslutna till ledningen. 
 
För ledningsvisning kontakta ”ledningskollen.se”. 
 
Kommentar  
Det föreslås inga nya byggrätter inom 2 meter från gasledningen i Kullagatan. Ledningarna skyddas 
med u-område. Planbeskrivningen har kompletteras med information om gasledningarna. 
 
Öresundskraft    KS/2012/230-105 
(Yttrandet lämnades in efter granskningstidens slut.) 
Öresundskraft har ingen erinran mot planförslaget. 
 
 

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR 
 
DETALJPLANEN HAR ÄNDRATS ENLIGT FÖLJANDE 
 
Området med parkering på allmän platsmark har tagits bort från planen. Planområdet 
har utökats något i nordväst för att kunna ha kvar utfartsförbudet mot Bruksgatan.  
 
Användningen C Centrum har preciserats till C1 Centrum, dock ej hotell, vandrarhem 
eller annat som innebär övernattning inom planområdet. Användningen Z Verksam-
heter har tagits bort från Röret 8, eftersom planen bara ska bekräfta den användning 
som finns idag och som tillåts enligt gällande plan. 
 
Plankartan har justerats så att prick- och kryssmark inte överlappar varann. Ett nytt 
område med kryssmark har tillkommit för ena delen av Garage Bars uteservering. 
Ytterligare lite kryssmark har tillkommit för små befintliga komplementbyggnader. 
Kryssmarken sydväst om huvudbyggnaden på Röret 12 har utökats något. Fyra träd 
har fått skyddsbestämmelse. De områden som ska saneras innan de bebyggs har 
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preciserats. Områden med utökad lovplikt har införts för att säkra att skydds-
bestämmelser för interiöra förändringar på Röret 12, samt skyddet av de fyra träden, 
följs. Utfartsförbudet har justerats. En bestämmelse om gång- och cykelbana på 
tillfartsgatan har lagts till. Bestämmelserna som skyddar mot konsekvenserna av en 
eventuell olycka med farligt gods har reviderats. Höjdbestämmelserna har justerats och 
förtydligats. Några utformnings-, utförande- och skyddsbestämmelser har lagts som 
generella bestämmelser.  
 
Planbestämmelserna har arbetats om för att följa Boverkets allmänna råd från 2015.  
 
Planbeskrivningen har justerats och kompletterats med information om de nämnda 
ändringarna, samt med den information som önskats i de yttranden som kommit in 
under granskningen. 
 
SYNPUNKTER SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
 
Följande sakägare och andra besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

 Ägarna till Röret 12 önskade i samrådet utökad byggrätter för Röret 12. Detta har 
inte kunnat tillgodoses fullt ut. Viss utökad byggrätt i förhållande till befintlig 
bebyggelse har dock medgivits där så har ansetts lämpligt. 

 
Följande som inte är besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade under första granskningen att 
fastighetsgränsen norr om gatan inom planområdet skulle justeras, eftersom den 
idag ligger mitt i allén och gräsytan. Den borde justeras mot gångbanekanten. Det 
anses dock fördröja planarbetet i för stor grad och kan därför inte tillgodoses.  

 
 Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade också under första granskningen att 

den planerade parkeringen på Röret 2 skulle vara allmän platsmark, eftersom det 
är ont om allmänna parkeringar i området. Den aktuella parkeringen kommer dock 
att tas bort från planen. Det pågår diskussioner om att göra en ny detaljplan för 
Röret 2 och det är bättre att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten då. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
i Höganäs. (Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny 
fastighet som fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9. 
Kommunstyrelsen (KS) uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att 
upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m.fl. 

 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående verksam-
heter och för att göra det möjligt för platsen att vidareutvecklas som verksamhets- och 
handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark samt att 
genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 12 m.fl. handläggs med normalt planförfarande, det vill säga med 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har stöd 
i gällande översiktsplan. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes från den 28 maj till den 18 juni 2013. De synpunkter som kom 
in under samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 23 januari 2017. 
 
GRANSKNING 
Den första granskningen genomfördes från den 1 februari till den 22 februari 2017. 
Underrättelse om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning 
och sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den 31 januari 2017, samt 
på kommunens hemsida och anslagstavla. Granskningshandlingarna har under gransk-
ningstiden varit utställda på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt tillgängliga på 
kommunens hemsida. 
 
Under den första granskningen lämnades det in 12 yttranden. Dessa finns sammanfattade 
i ett granskningsutlåtande daterat 10 augusti 2018. 
 
En andra granskning genomfördes under tiden 3 oktober till 26 oktober 2018. Under-
rättelse om granskning skedde genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och 
sändlista, annons i ortens gratistidning Hallå Höganäs, samt på kommunens hemsida och 
anslagstavla. Granskningshandlingarna var under granskningstiden utställda på Samhälls-
byggnadsförvaltningen samt tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Under den andra granskningen lämnades det in 9 yttranden. Efter granskningstidens slut 
kom ytterligare 6 yttranden. Dessa finns sammanfattade i ett granskningsutlåtande daterat 
2021-01-14. 
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En tredje granskning genomfördes under tiden 15 februari till 15 mars 2021. En kungörelse 
om granskningen publicerades i kommunens gratistidning Lokaltidningen Höganäs den 14 
februari. Kungörelsen skickades också ut enligt fastighetsförteckningen och sändlistor för 
myndigheter, förtroendevalda och tjänstepersoner, samt anslogs på kommunens digitala 
anslagstavla och Samhällsbyggnadsförvaltningens fysiska anslagstavla. Under gransknings-
tiden fanns granskningshandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida och på Samhälls-
byggnadsförvaltningens fysiska anslagstavla.  
 
Under den tredje granskningen lämnades det in 16 yttranden. Alla yttranden finns 
sammanfattade och om det är relevant, kommenterade, i detta granskningsutlåtande. Alla 
yttranden finns också i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer 
för respektive skrivelse finns angivet nedan. 
 
 

SAMMANFATTNING  
 
Yttranden har kommit från 16 remissinstanser varav 4 är från myndigheter, 8 är interna 
yttranden från avdelningar, förvaltningar, nämnder och bolag inom Höganäs kommun, 
2 är från sakägare och 2 från berörda rättighetshavare.  
 
Följande remissinstanser inkommit med synpunkter på planförslaget: 
 

 Länsstyrelsen  
 Trafikverket  
 Lantmäteriet  
 Miljöavdelningen 
 Höganäs Energi 
 VA-avdelningen 
 Höganäs AB 
 Skanova (Telia Company) 

 
Följande remissinstanser har inget att erinra eller avstår från att lämna synpunkter: 
 

 Region Skåne 
 Stadsarkitekten 
 Kommunekologen 
 Stadsmiljöavdelningen 
 NSR 
 Weum Gas AB 

 
 

YTTRANDEN FRÅN MYNDIGHETER  
 
Länsstyrelsen KS/2012/230-371, KS/2012/230-396 
Länsstyrelsen anser att inga kompletterande undersökningar behövs avseende de 
förorenade delområdena vid före detta gengasverk och före detta båtverkstad. 
Länsstyrelsen anser dock fortfarande att ett avhjälpandebehov föreligger vid dessa 
delområden. Även om området vid det före detta gengasverket är asfalterat i nuläget 
ska området efterbehandlas. Det finns föroreningar i halter som motsvarar farligt avfall 
och som ligger ytligt. Området ska även i framtiden kunna användas utan att vara 
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asfalterat och man ska kunna utföra grävarbeten på planområdet utan att behöva gräva 
i farligt avfall. 
 
I EBH-stödet finns information om en brandövningsplats på fastigheten Röret 6 som 
inte finns med i planbeskrivningen. Övningar ska ha utförts här på en asfaltsyta kopplad 
till en dagvattenbrunn på 1990-talet och början av 2000-talet, i snitt en gång per år. En 
okänd typ och mängd brandskum ska ha använts. Planhandlingarna behöver kom-
pletteras med kommunens bedömning av om brandstationen (inklusive tidigare brand-
övningar) kan ha påverkat grundvattnet inom planområdet med hänsyn till riskerna 
kopplade till PFAS i brandskum. 
 
Kommentar 
Både området vid den före detta båtverkstaden och det före detta gengasverket har skyddsbestämmelser 
som innebär att de måste saneras innan bygglov får ges för nybyggnad eller tillbyggnad där. Läns-
styrelsens utredning om vem som är saneringsskyldig pågår.  
 
Ytterligare mark- och vattenprover har tagits i det område där brandskum han använts. Vattenprover 
har också tagits på två platser en liten bit därifrån. Halterna av PFAS i marken överskrider 
riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) i två av tre punkter. För grundvatten finns 
flera olika riktvärden. Några av dessa överskrids i alla provpunkterna.  
 
PFAS förångas inte och därmed innebär föroreningarna inte någon risk för verksamheterna inom 
planområdet. Det finns ingen dricksvattentäkt som föroreningarna skulle kunna ha spridit sig till. 
Däremot skulle de kunna ha spridit sig till brunnar som används för bevattning. De föroreningar som 
finns i marken skulle också kunna spridas vidare till grundvattnet och öka halterna där. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detta behöver utredas vidare, men att det kan göras utanför 
planarbetet. För att undvika att en eventuell sanering försvåras läggs en bestämmelse om att sanering 
krävs innan bygglov får ges inom den del av byggrätten på Röret 6 som inte redan har det. 
Räddningstjänsten och Miljöavdelningen kommer att arbeta vidare med frågan. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om detta.  
 
 
Trafikverket    KS/2012/230-362 
Trafikverket är väghållare för väg 111 som går nordost om planområdet och vidhåller 
att det ska säkerställas att ingen parkering eller annat som kan hindra fri sikt vid 
anslutningen sker närmare vägområdet än 3 m.  
 
De förslag till åtgärder i korsningen väg 111/Bruksgatan/Industrigatan som tagits fram 
i åtgärdsvalsstudien för denna korsning bedöms få plats inom det befintliga väg-
området. Det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet kan dock visa att detta inte 
stämmer och i så fall kan anpassning eller ändring av den nu aktuella detaljplanen bli 
nödvändig. Trafikverket förutsätter att kommunen ansvarar för och bekostar samtliga 
nödvändiga ändringar av detaljplaner. 
 
Kommentar 
Den fria sikten vid korsningarna finns reglerad i VGU (Vägars och gators utformning) och bör 
därför inte regleras i planbestämmelserna också. Det finns inget i planens utformning som hindrar att 
regeln följs. Planbeskrivningen kompletteras med information om vad den innebär. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är medveten om att Trafikverket förutsätter att kommunen ansvarar 
för och bekostar samtliga nödvändiga ändringar av detaljplaner. 
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Region Skåne    KS/2012/230-363 
Region Skåne avstår från att yttra sig. 
 
 
Lantmäteriet    KS/2012/230-364 
Lantmäteriets genomgång av planförslaget har fokuserats på genomförandefrågor. Det 
framgår inte av planförslaget att en fastighetsägare kan ha rätt till ersättning när 
kommunen inför bestämmelser om skydd för kulturvärden eller rivningsförbud i 
detaljplanen. Regelverket behöver redovisas tydligt i fastighetskonsekvensbeskriv-
ningen. 
 
Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med information om detta.  
 
 

INTERNA YTTRANDEN FRÅN HÖGANÄS KOMMUN 
 
Stadsarkitekten    KS/2012/230-330 
Stadsarkitekten har ingen erinran. 
 
 
Kommunekologen    KS/2012/230-352 
Kommunekologen har inga synpunkter.   
 
 
Stadsmiljöavdelningen   KS/2012/230-360 
Stadsmiljöavdelningen har ingen erinran. 
 
 
NSR    KS/2012/230-361 
NSR har ingen erinran, men lämnar följande råd: 

 NSR har inget att erinra om avfallshanteringen fortsätter att fungera som idag. 
 Det bör stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att 

backning förekommer. 
 Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 

frågor som rör hantering av överskottsmassor redan i detaljplanskedet. 
 Se bilaga 2 med information om hur det viktigaste i gällande renhållnings-

ordning för Höganäs kommun kan säkerställas. 
 
Tre bilagor bifogades yttrandet.  

1. Vision och styrdokument, strategiska mål 
2. Det viktigaste att säkerställa i gällande renhållningsordning 
3. Risk och konsekvensbedömning   

 
Kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för råd och information. Planen medför inte att avfalls-
hanteringen måste ändras.  
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Höganäs Energi    KS/2012/230-365 
Höganäs Energi påpekar att det inte står något om den nätstation som de har på 
Räddningstjänstens fastighet. De avser behålla den och anser att den delen av 
fastigheten bör markeras som område för elstation eller liknande. I övrigt har de ingen 
erinran.  
 
Kommentar 
Plankartan revideras så att den aktuella byggnaden ligger inom ett område betecknat E1 - Nätstation.  
 
 
VA-avdelningen    KS/2012/230-369 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dag-
vatten. Dricksvattenförsörjning kan ske genom anslutning till det befintliga lednings-
systemet, som ligger i Kullagatan och Bruksgatan. Spillvattenanslutning kan ske till 
befintlig spillvattenledning, som ligger söder om planområdet.  
 
En dagvattenledning finns sydväst om planområdet. Den har begränsad kapacitet. VA-
avdelningen anser att dagvattenflödet från eventuell ny bebyggelse och andra till-
kommande hårdgjorda ytor bör begränsas/bromsas genom fördröjning av dagvatten 
inom aktuellt planområde. 
 
Kommentar 
Större delen av planområdet är redan hårdgjort, så det kan inte tillkomma så mycket hårdgjorda ytor. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att fördröjning av dagvatten gärna får ordnas 
där det är möjligt (dock inte inom förorenade områden innan de sanerats). 
 
 
Miljöavdelningen    KS/2012/230-370 
I planbeskrivningen (sidan 25) står att marken i grönytan söder om huvudbyggnaden 
på Röret 12 är så förorenad att den inte lämpar sig ens för mindre känslig mark-
användning (MKM). Just detta område inbjuder till vistelse med sin gröna gräsmatta 
och växtlighet och liknar vad vi skulle kalla ett parkområde. Byggnaderna i området har 
många besökare som ofta tar genvägen över gräsmattorna, låter barnen leka i gräset 
eller vistas på platsen som om det vore en park. Markföroreningarna där behöver 
åtgärdas för att kunna tillåta människor att vistas där. Om återställande åtgärder inte 
vidtas behöver det tydligare framgå av planen hur marken kan användas. 
 
Kommentar 
Det aktuella området har redan en planbestämmelse som innebär att marken ska saneras innan 
bygglov kan ges för nybyggnad eller tillbyggnad inom området. Länsstyrelsens arbete med att reda ut 
vem som är saneringsskyldig pågår. Fastighetsägarna är informerade om att människor inte bör vistas 
på gräsmattan och denna information kommer att upprepas. Planbeskrivningen kompletteras med 
information om detta.  
 
 
Räddningstjänsten    KS/2012/230-372 
Räddningstjänsten har inget att erinra, men vill att följande beaktas: 

 Tillgängligheten för Räddningstjänstens fordon ska säkerställas. 
 Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av vatten-

ledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.  
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Kommentar  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen kommer att göra det möjligt att lösa tillgängligheten 
för Räddningstjänstens fordon bättre än i dagsläget. Planen bedöms inte leda till att vattenledningsnätet 
behöver byggas ut. 
 
 

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
Höganäs AB    KS/2012/230-368 
Höganäs AB framför följande synpunkter på planbestämmelserna: 
 

 ”Vid nybyggnad eller större ombyggnad ska byggnader på fastigheten Röret 12 
förses med centralt avstängningsbart ventilationssystem.” 
Det är oklart vad som menas med ”större ombyggnad” och när bestämmelsen 
ska gälla. Vad gäller för pågående verksamheter om endast mindre ändringar 
görs, etappvis? Bestämmelsen bör gälla när användningen övergår till centrum-
verksamhet på Röret 12 och dessutom på Röret 6 och 8. 

 ”b2 – om verksamheter ändras med högre persontäthet som följd ska fasader 
inom 12 meter från Kullagatan och gatan i sydväst utföras i obrännbart 
material…” 
Bestämmelsen är otydlig och det är oklart hur den följs upp. Hur bevakas 
ändrad persontäthet? Är det en bygglovsfråga? 

 ”För fastigheten Röret 12 gäller att avskiljande konstruktion med syfte att 
hindra fordon från att köra av vägen och in på området ska upprättas längs 
Kullagatan och Bruksgatan. Denna konstruktion får inte vara högre än 1,2 
meter.” 
Bestämmelsen reglerar inte lägsta höjd och inte utförandet. Den skyddar inte 
personer nära gatan vid exempelvis en explosion. Den saknar anpassning till 
kulturmiljön.  

 ”För fastigheterna Röret 6 och 8 gäller att ingen ny bebyggelse får uppföras 
inom 12 meter från Kullagatan och gatan i sydväst. Inom detta område ska 
marken utformas så att den inte uppmuntrar till mer än kortvarig vistelse. Detta 
innebär att uteserveringar, uteplatser, lekplatser och liknande inte får finnas 
inom denna zon.” 
Denna bestämmelse behöver gälla för Röret 12 också, mot alla tre omgivande 
gator.  

 Planbestämmelsen b1 inom Röret 12 reglerar krav på brandklass vid nybyggnad 
eller större ombyggnad, inom avståndet 14 m från Bruksgatan. Menas att 
befintliga byggnader inte behöver brandklassas trots ändrad användning (med 
ökad persontäthet)? Varför regleras olika avstånd (14 m för Röret 12 och 12 m 
för Röret 6 och 8)? Som närmst mellan byggnad inom Röret 12 och Bruksgatan 
är det endast 10 m. 
 

Höganäs AB framför också följande synpunkter på planbeskrivningen: 
 På sidan 24 står ”Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter kräver 

hantering av farliga vätskor skyddsavstånd 25 m till bostäder och 9 m till 
verksamhet. Brandfarlig gas i lös behållare kräver 25 m skyddsavstånd till både 
bostäder och verksamheter.” På sidan 40 står ”För Röret 6 som tillåter 
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industriverksamhet föreslås ett skyddsavstånd om 25 m till bostäder pga 
verksamhetens hantering av brandfarlig gas och vätskor.” 
Är transport inte är jämförbart med hantering och är det av den anledningen 
som det inte finns ett skyddsavstånd på 25 m till verksamheterna? Innebär det 
att det krävs ett skyddsavstånd på 25 m till verksamheten inom Röret 12? 

 Det framgår inte varför Röret 12 inte berörs av bestämmelsen om 12 m 
skyddsavstånd till omgivande gator. 

 Illustrationen på sidan 32 behöver kompletteras med mått som bekräftar att 
”eventytan” inte ligger inom skyddsavståndet. Det är även oklart om det i 
illustrationen redovisas nya byggnader utmed Bruksgatan (grått) på mark som 
enligt plankartan inte får bebyggas. I illustrationen borde även den ”avskiljande 
konstruktionen” utmed gatorna redovisas. 

 Enligt WSP:s riskbedömning (sidan 11) framgår att det kortaste avståndet 
mellan Bruksgatan och befintliga byggnader är cirka 10 m. Det innebär en 
förhöjd individnivå och att behovet av riskreducerande åtgärder bör utredas 
vidare. Ett resonemang om detta behöver finnas i planbeskrivningen och 
avspeglas i plankartan.  

 Det bör förtydligas ifall riskutredningarna har utgått från tillåten produktions-
mängd eller från nuvarande produktion. Utredningarna behöver utgå från den 
tillåtna produktionsmängden. 

 I samband med att del av Röret 2 överlåts till kommunen står kommunen för 
förrättningskostnaderna (sidan 43). Det bör förtydligas att detta även 
inkluderar kostnaden för upprättandet av servitut för befintlig ledning för 
gruvvatten. 

 Höganäs AB noterar bedömningarna om sanering av förorenad mark på sidan 
44 och finner att beskrivningarna i viss mån föregriper tillsynsärendet. Höganäs 
föreslår därför att planbeskrivningens innehåll begränsas till vad som anges i 
första stycket och att andra stycket stryks. 

 I avsnittet om konsekvenser saknas ett resonemang kring konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet och vad som föranlett bestämmelser om 
utfartförbud, g/c -väg, avskiljningsbar konstruktion, ej uteserveringar eller 
annat som uppmuntrar till vistelse i område x meter från väg med farligt gods 
etc. 

 
Kommentarer till synpunkter på planbestämmelserna 
 
Bestämmelserna om skydd mot olyckor med farligt gods är olika för Röret 12, respektive Röret 6 och 
8. Det beror på att det gjorts en extra riskutredning för Röret 12, som inte gäller Röret 6 och 8. 
Planbeskrivningen förtydligas, så att detta förklaras bättre. Vad gäller planbestämmelsen om centralt 
avstängningsbart ventilationssystem, så föreslår riskutredningen att denna åtgärd endast ska gälla vid 
nybyggnad. Kommunen har valt en något skarpare formulering, så att den gäller även vid större 
ombyggnader, men skulle flera mindre ändringar göras etappvis, blir säkerheten alltså ändå tillräcklig, 
enligt riskutredningen.   
 
För ändrad användning krävs bygglov och i granskningen av bygglov kontrolleras bland annat vad 
gällande detaljplan kräver, så om den ändrade användningen innebär ökad persontäthet kommer krav 
att ställas på de åtgärder som tas upp i bestämmelsen.  
 
Planbestämmelsen om den avskiljande konstruktionen bearbetas så att det tydligt framgår vad som 
ska byggas. För att anpassa skyddet till kulturmiljön ska det placeras bakom den mur som finns 
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längs en del av den aktuella fastighetsgränsen. Enligt den aktuella riskutredningen behöver inte denna 
konstruktion skydda mot explosion. Säkerheten är tillräckligt hög ändå. 
 
Bestämmelserna om skydd mot olyckor med farligt gods är olika för Röret 12, respektive Röret 6 och 
8. Det beror på att det gjorts en extra riskutredning för Röret 12, som inte gäller Röret 6 och 8. 
Planbeskrivningen förtydligas, så att detta förklaras bättre.  
 
Kommentarer till synpunkter på planbeskrivningen 
 
De skyddsavstånd som planbeskrivningen tar upp gäller förvaring. Transport av brandfarliga vätskor 
och gaser hanteras normalt i riskutredningar. Det enda brandfarliga som kan förväntas hanteras på 
Röret 12 är gasol för restauranger. För det finns inga krav på skyddsavstånd. Informationen om 
skyddsavstånden i SÄIFS 2000:2 är inte längre är relevant och tas därför bort från plan-
beskrivningen.  
 
Bestämmelserna om skydd mot olyckor med farligt gods är olika för Röret 12, respektive Röret 6 och 
8. Se förklaring ovan.  
 
Illustrationen revideras och förtydligas. Den avskiljande konstruktionen tas dock inte med, eftersom 
illustrationens syfte är att visa hur parkeringen kan ordnas och där är den inte relevant.  
 
Båda riskutredningarna har tagit höjd för de avstånd som är mellan de befintliga byggnaderna och 
omgivande gator. Skyddsåtgärderna har utformats utifrån detta.  
 
Riskutredningarna har utgått från den tillåtna produktionsmängden. Planbeskrivningen kompletteras 
med information om det.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunen står för kostnaden för att 
upprätta en ledningsrätt för den befintliga ledningen för gruvvatten i tillfartsgatan.  
 
Texten om sanering innehåller viktig information och kan inte tas bort. Däremot förtydligas texten.  
 
Avsnittet om konsekvenser kompletteras med information om hälsa och säkerhet vad gäller transporter 
av farligt gods.  
 

 
Privatperson    KS/2012/230-377 
Personen äger en fastighet som idag inte är godkänd för boende på grund av att den 
ligger för nära tung industri och undrar om denna plan förändrar förutsättningarna för 
det. 
 
Kommentar 
Den här planen innebär inte någon förändring för den aktuella fastigheten vad gäller ifall boende kan 
tillåtas där. Planen tillåter industri, inklusive verksamheter med krav på 25 m skyddsavstånd till 
bostäder, på fastigheten Röret 8 och den aktuella fastigheten ligger närmre Röret 8 än så.  
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SYNPUNKTER FRÅN RÄTTIGHETSHAVARE 
 
Skanova (Telia Company)   KS/2012/230-366 
Skanova meddelar att de har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, 
som de så långt som möjligt önskar behålla i nuvarande läge. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar 
De flesta av Skanovas ledningar ligger inom allmän plats eller mark som inte får bebyggas och bör 
alltså inte beröras av några framtida exploateringar. Några ledningar ligger dock inom byggrätter, 
eller inom områden som kan komma att saneras. Planbeskrivningen kompletteras med en bild som 
visar var ledningarna ligger samt information om att Skanova förutsätter att den som vill flytta en 
ledning står för kostnaden. 
 
 
Weum Gas AB    KS/2012/230-367 
Weum Gas AB har ingen erinran då deras synpunkter tillgodosetts i tidigare samråd. 
 
 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 3 
 
DETALJPLANEN HAR ÄNDRATS ENLIGT FÖLJANDE 
 
Plankartan har ändrats så att nätstationen på Röret 6 nu ligger inom ett område 
betecknat E1 Nätstation.  
 
Området med planbestämmelsen om att sanering krävs innan bygglov får ges har 
utökats till hela den obebyggda delen av byggrätten på Röret 6.  
 
Planbestämmelsen om en avskiljande konstruktion på Röret 12, längs Kullagatan och 
Bruksgatan, har bearbetats så att det framgår tydligare hur denna konstruktion ska 
utformas. 
 
I planbeskrivningen har illustrationen av ett tänkbart sätt att ordna parkeringen 
reviderats och förtydligats. Avsnittet om riskutredningarna har bearbetats för att 
förtydliga att det finns två olika riskutredningar, som gäller olika fastigheter. Texterna 
om sanering har förtydligats. Även texten om vilka höjder på byggnader som planen 
tillåter har förtydligats. Planbeskrivningen har också kompletterats med följande: 

 Information om PFAS-föroreningarna från Räddningstjänstens verksamhet på 
Röret 6.  

 Information om hur den förorenade marken inom planområdet kan användas 
fram tills den sanerats.  

 Information om vilka siktkrav som enligt VGU gäller för utfart och korsning 
med Kullagatan. 

 Bild som visar var Skanovas ledningar ligger och information om vad som 
gäller ifall de behöver flyttas.  

 Information om att riskutredningarna har utgått från den tillåtna produktions-
mängden hos de företag som hanterar farligt gods.  
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 Information om att fördröjning av dagvatten gärna får ordnas där det är 
möjligt. 

 Information om de regler som gäller för när fastighetsägare kan ha rätt till 
ersättning för att kommunen inför bestämmelser om skydd för kulturvärden 
eller rivningsförbud i detaljplanen.  

 Information om att kommunen står för kostnaden för att upprätta en 
ledningsrätt för Höganäs AB:s befintliga ledning för gruvvatten i tillfartsgatan. 

 Information om konsekvenser för hälsa och säkerhet vad gäller transporter av 
farligt gods. 

 
Information om Sprängämnesinspektionens föreskrifter, som inte längre är relevant, 
har tagits bort från planbeskrivningens avsnitt om farligt gods.  
 
Mindre redaktionella ändringar och korrigeringar har gjorts och även nödvändiga 
uppdateringar för att göra granskningshandlingen till en antagandehandling. 
 
 
SYNPUNKTER SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
 
Följande sakägare och andra besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

 Ägarna till Röret 12 önskade i samrådet utökade byggrätter för Röret 12. Detta har 
inte kunnat tillgodoses fullt ut. Viss utökad byggrätt i förhållande till befintlig 
bebyggelse har dock medgivits där så har ansetts lämpligt. 

 Höganäs AB lämnade i tredje granskningen ett antal synpunkter på plan-
bestämmelser och planbeskrivning. Några av dem har inte kunnat tillgodoses fullt 
ut.  

 
Följande som inte är besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 
 

 Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade under första granskningen att 
fastighetsgränsen norr om gatan inom planområdet skulle justeras, eftersom den 
idag ligger mitt i allén och gräsytan. Den borde justeras mot gångbanekanten. Det 
anses dock fördröja planarbetet i för stor grad och kan därför inte tillgodoses.  

 
 Teknik- och fastighetsförvaltningen önskade också under första granskningen att 

den planerade parkeringen på Röret 2 skulle vara allmän platsmark, eftersom det 
är ont om allmänna parkeringar i området. Den aktuella parkeringen har dock tagits 
bort från planen. Det pågår diskussioner om att göra en ny detaljplan för Röret 2 
och det är bättre att ta ett helhetsgrepp om hela fastigheten då. 
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Tidigareläggning av omklädnadsbyggnad 
Brunnbyvallen 

KS/2021/436 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Tidigareläggning av omklädnadsbyggnad Brunnbyvallen 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har inkommit med en begäran om att tidigarelägga projektet klubblokal 
och omklädningsrum på Brunnbyvallen. Teknik- och fastighetsförvaltningen stödjer tidigareläggningen på 
grund av byggnadernas dåliga skick. 
 
I nuvarande investeringsplanen finns 18 mnkr upptagna för nya lokaler på Brunnbyvallen till 2026. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen i samråd med kultur/fritidsförvaltningen föreslår att tidigarelägga 
byggnationen med driftstart 2023.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen begär därför att budgeterade 18 mnkr 2026 tidigareläggs och 3 mnkr 
flyttas till 2022 och 15 mnkr flyttas till 2023 i investeringsplanen. 
 
Beslutsunderlag  
- 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslå besluta 
 
att omfördela18 mnkr från 2026 till 3 mnkr 2022 och 15 mnkr 2023 i investeringsplanen, 
 
att ge teknik- och fastighetsavdelningen i uppdrag att genomföra byggnationen 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Antagande för ändring av del av detaljplan för kv. 
Sibyllan m.fl, i Höganäs stad, Höganäs kommun 

KS/2019/189 
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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  
- 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,  
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021. 
 
Planprocessen 
- 
 
 
Förslag till 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.  
 
 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Johanna Augustsson 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2020-12-9 av Geodataavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i december 2020.

Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

/Anders Skoog, Höganäs 2020-12-14

Syftet med ändringen av detaljplan att säkerhetsställa utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet. Eventuell ombyggnation
på fastigheten ska göras med hänsyn till befintlig kulturmiljö och anpassas i skala och volym till husets äldre delar.

ORIENTERINGSKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Samtliga bestämmelser från den underliggande 
detaljplanen fortsätter att gälla, de kan läsas i sin helhelt på Höganäs kommuns hemsidan www.hoganas.se. Ändringen 
av detaljplanen markeras med rött. Planbestämmelser som utgått är markeradde med blått.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
2021-XX-XX 2021-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2019/1892021-02-11

Gulistan Batak Johanna Augustsson

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR 
KV. SIBYLLAN M. FL.
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

SAMRÅDSHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

0 10 205 Meter± 1:500Skala (A2)

Kommunens plannummer: 74/27
Lantmäteriets plannummer: 12-HÖS-310

GÄLLANDE PLAN: STADSPLAN FÖR KV. SIBYLLAN M.FL I HÖGANÄS KOMMUN

Fastighetsbeteckning49:710

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

Hulmegatan
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ksg
ata
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Hultabogatan

Stora Nygatan

Lin
db

erg
sg

at
an

ARGUS

SIBYLLAN

TEGLET

MINERVA NORRA
GLASYREN

HUMLAN

RÖRET

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom råd e s grän s
An vän d nin gs grän s
Ege n s k ap s grän s
Ege n s k ap s grän s  och ad m inis trativ grän s
Illus tration s lin je

PLANBESTÄMMELSE SOM UTGÅTT I SAMBAND MED PLANÄNDRINGEN
Höjd på byggnader

)0,0 Högs ta tillåtn a byggnad s höjd  i m e te r, PBL 4 k ap . 11 § 1 s t 1 p .

Rivningsförbud
r1 Byggnad  får in te  rivas , PBL 4 k ap . 16 § 1 s t 4 p .
Utformning
f2 Byggnad s höjd  åt n orr får e j öve rs tiga 3,5 m e te r, PBL 4 k ap . 16 § 1 s t 1 p .
f3 Byggnad s höjd  åt n orr får e j öve rs tiga 6,5 m e te r, PBL 4 k ap . 16 § 1 s t 1 p .
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

a1 Ge n om föran d e tid e n  är 5 år. Kvarte rs m ark , PBL 4 k ap . 21 §

Varsamhet

k 2 Fön s te r s k a till form , m ate rial, in d e lnin g och p rop ortion e r an p as s as  till byggnad e n s  tillk om s ttid  och k arak tärs d rag, 
PBL 4 k ap . 16 § 1 s t 2 p .

k 1 Lis tve rk  och an d ra fas ad d e k oration e r s k a bibe hållas  till s in huvud s ak liga om fattnin g och utform nin g s am t an p as s as  
till byggnad e n s  tillk om s ttid  och k arak tärs d rag, PBL 4 k ap . 16 § 1 s t 2 p .

PLANBESTÄMMELSER
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

G0,0-0,0 Tillåte n  tak vin k e ln  i grad e r, PBL 4 k ap . 11 § 1 s t 1 p .
)—0,0 Högs ta tillåtn a n ock höjd , PBL 4 k ap . 11 § 1 s t 1 p .

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Mark e n får in te  förs e s  m e d  byggnad , PBL 4 k ap . 11 § 1 s t 1 p .

Mark e n får e n d as t förs e s  m e d  k om p le m e n tbyggnad , PBL 4 k ap . 11 § 1 s t 1 p .
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KS/2019/189 

PLANBESKRIVNING 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KV. 
SIBYLLAN M.FL. I HÖGANÄS STAD,  

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 

 
 
Bild: Blå markering visar ungefärligt planområde.  
 
 

 
 
 
SAMRÅDSHANDLING, 11 FEBRUARI 2021 
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FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
Detta är en ändring av en befintlig detaljplan. Det innebär att det mesta i den befintliga 
planen kommer att finnas kvar. Endast vissa planbestämmelser tas bort, eller ändras. 
Enstaka nya planbestämmelser kan tillkomma. I planbeskrivningen tas endast de frågor 
som rör ändringen upp. Övriga planfrågor finns redan beskrivna i planbeskrivningen till 
den befintliga planen.  

 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Johanna Augustsson, planarkitekt och planförfattare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Höganäs och planeras att byggas om till bostäder 
och lokaler. Det finns även möjlighet för så kallade bokaler det vill säga kombinerade 
bostäder och lokaler avsedda för samma person ska kunna både bo och arbeta.   
 
Detaljplanens syfte är även att säkerhetsställa utpekade kulturhistoriska värden inom 
planområdet. Eventuell ombyggnation på fastigheten ska göras med hänsyn till befintlig 
kulturmiljö och anpassas i skala och volym till husets äldre delar, den så kallade 
hörbyggnationen. Husets kulturhistoriska värden säkras genom varsamhetsbestämmelser 
och rivningsförbud. Hörnbyggnationen ska bevaras och resterande del av fastigheten 
kommer innebära nybyggnation. 

 
Planförslaget innefattar: 

 Att utveckla fastigheten med avsikt att möjliggöra för bostad och lokal  
 Säkerhetsställa att utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet bevaras 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Fastigheten finns 
belägen på en strategisk plats som utgör en av entréerna till Höganäs stadskärna.  
 
Delar av fastigheten består av ett gammalt bankhus från sekelskiftet byggd omkring 1915. 
Huset dock mest känd för att ha varit en gammal möbelaffär. Idag står lokalerna tomma 
och har gjort så sedan en längre tid. Byggnaden är i dåligt skick och är i behov av omfattade 
renovering.  
 
Under 2019 anordnade Höganäs kommun 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. 
 
För att föreslagen utveckling av fastigheten ska vara möjlig, krävs en ändring av gällande 
detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade därför den 12 februari 2019 § 36, att uppdra 
planavdelningen att genomföra planprocess för aktuell fastighet. 
 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande.   
 
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande över denna. Planförslaget anses inte vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Förslaget antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

 
Figur: Schematisk bild av planprocessen, denna handling är en samrådshandling.  
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SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet ligger längs Bruksgatan, i norra delen av Höganäs tätort. 
Planområdet omfattar 907 kvadratmeter och omfattar en fastighet.  
 

 
Karta: Aktuellt planområde i Höganäs kommun markerat med blått. 
 

 
Orotofoto: Aktuellt planområde i Höganäs, flygfotot från 2020. 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas en fastighet, Sibyllan 1, som ägs av Höganäs 
kommun sedan 2018. En fastighetsbestämning utfördes 24 mars 2020.  
 

 
Karta: Aktuell fastighet som ingår i planområdet.  

SIBYLLAN  1 

Page 476 of 525



SAMRÅDSHANDLING, 11 FEBRUARI 2021 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR  KV.   
KS/2019/189  SIBYLLAN M.FL. 

 
6             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
 att området är ett tätortsområde vilket gränsar både till verksamhets- och 

förtätningsområde.  
 att inom kvarteret ”Hö3” pågår till viss del förnyelse och omvandling av gamla 

industrilokaler till lokaler för handel och kommersiell service. 
 
I översiktsplanen beskrivs området ”Hö3 Röret” som ett strategiskt kvarter samt ett stråk 
längs gamla banvallen vilket kopplar samman områdena Övre och Nedre. Inom kvarteret 
pågår till viss del förnyelse och omvandling av gamla industrilokaler till lokaler för handel 
och kommersiell service. Det finns möjlighet till kompletterande bebyggelse inom 
kvarteret.  

 

  
Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 2035, föreslaget planområde ligger inom den blåmarkerade cirkeln. Hö3 
kallas området vid fastigheterna Röret och Hö2 innefattar Hamnområdet. 
 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Området är tidigare planlagt för området gäller följande detaljplan: 

 
GÄLLANDE DELTALJPLAN INOM PLANOMRÅDET:  
FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN FÖR KV. SIBYLLAN M.FL. I HÖGANÄS 
KOMMUN (DETALJPLAN 12-HÖS-310) 
 
Detaljplanen vann laga kraft den 11 september 1974, genomförande tiden har gått ut. 
Detaljplanen redovisar bland annat: 
 att området ska användas till bostad och handel. 
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Gällande detaljplan förslag till ändring av stadsplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs kommun 
kommer delvis att ersättas med föreslagen detaljplan. 

 
 

 
 
Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan ”förslag till ändring av stadsplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs kommun”. 
Ungefärligt planområdet är markerat med blått i kartan. 

 
KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och 
är ett icke-juridiskt bindande planeringsdokument. Kulturmiljöwebben fungerar som 
kommunens kulturmiljöprogram och innehåller inventering av byggnader med 
kulturhistorisk betydelse.  
 
Planområdet innefattar Sibyllan 1, är ett kulturhistoriskt värdefullt sekelskifteshus enligt 
PBL 8:17 vilket innebär varsamhetsaspekten särskilt ska uppmärksammas. Fastigheten 
ingår i ett sammanhängande område med tydliga och gemensamma karaktärsdrag, 
områdena är avgränsade efter hur platsen upplevs och med stöd historiskt kartmaterial.  
 
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM   
Det finns en parkeringsnorm och en parkeringspolicy för Höganäs kommun som är 
antagen av kommunfullmäktige 2013-09-19. I policyn står det att kommunens unika 
kulturmiljöer är viktiga att bevara och ta hänsyn till i den fysiska planeringen. I vissa fall 
kan det vara nödvändigt att utreda förutsättningarna att frångå parkeringsnormen i syfte att 
skydda värdefull kulturmiljö och stadsstruktur. Med värdefulla kulturmiljöer avses i 
huvudsak den bebyggelse och de områden som är utpekade i kommunens kulturmiljöplan.  
 
RIKSINTRESSEN 
KULTURMILJÖ 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 
Riksintresset anses inte påverkas av planförslaget. Detta eftersom planförslaget föreslår en 
marginell förändrad markanvändning samt att den kulturmiljövärda hörnbyggnaden ska 
bevaras. Planförslaget innebär en utveckling av det lokala näringslivet.  
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kulturmiljövärden.  
 
KUSTZON 
Planområdet ligger inom riksintresset. Då planförslaget föreslår en marginell förändrad 
markanvändning, anses inte planförslaget påverka riksintresset för kustzon. 
  

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Sibyllan 1 ligger längs med Bruksgatan i direkt anslutning till korsningen mot 
Humlegatan. Planområdet består av kvartersmark och är planlagd för bostad och handel. 
Fastigheten ligger en strategisk plats som utgör en av entréerna till Höganäs stadskärna.  

 
För att bevara huset på sikt samt möjliggöra en för en lämplig användning av fastigheten 
ingick fastigheten i en markanvisningstävling. Förslaget går ut på att utveckla fastigheten 
till bokaler. Förslaget består av att möjliggöra för centrumverksamhet i form av hotell, 
handel, restaurang och boende, samt säkerhetsställa utpekade kulturhistoriska värden 
inom planområdet. 
 
Tomten är 908 kvadratmeter stor och huset har en byggnasarea på 800 kvadratmeter. 
 

 
Karta: Planområdet markerat med blått. 

 

OMRÅDETS HISTORIA 
Vägsträckningen Bruks- och Köpmansgatan har sedan 1400-talet fungerat som 
huvudstråket genom fiskeläget Höganäs. På Skånska rekognosceringskartan från 1812-20 
är i princip all Höganäs bebyggelse samlad i anslutning till vägdragningen.  
 
Fram till andra hälften av 1800-talet var bebyggelsen koncentrerad till Bruksgatans norra 
del och industriområdet Bruket, samt kring nuvarande Sundstorget. Detta torg anlades 
1884 och åren därefter uppfördes ett flertal småstadsmässiga byggnader som 
kombinerade affärsverksamheter med bostäder. Under 1900- och 2000-talet revs och 
uppfördes en större mängd byggnader. 
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BEBYGGELSE 
På fastigheten byggnaderna uppförda vid olika tillfälle och består av fyra samanslagana 
delar. Den så kallade hörnbyggnaden, är kulturhistoriskt värdefullt enligt PBL 8:17. 
Sekelskiftesbyggnaden från 1900-talet och har tidigare använts som bland annat bank, 
möbelaffär, veterinärklinik och lagerlokal.  
 
En okulär statskontroll utförd av WSP hösten 2018 visar hörnbyggnaden bedöms vara 
äldst. Tillbyggnader har uppförts efter hand och den senaste är byggnaden längs 
Humlegatan. Samtliga delar av fastigheten är generellt eftersatta och i behov av underhåll.  
 

 
Foto: Fotografiet är taget från korsningen Humlegatan/Bruksgatan i juni 2020. 
 
Ritningar från år 1932 visar gårdsbyggnaden (den södra byggnaden) på två våningar var 
avsedd för lager och en mindre del verkstad. 1936 inkom ändringar för den norra 
byggnaden (den röda bygganden) med plats för möbler, tvättstuga och lager. 1956 visar 
ritningar för den dåvarande möbelaffären bland annat en ny skorsten på den norra gaveln.  
 
Gällande detaljplan medger en utfart från fastigheten, utfarten är inte i bruk då fastigheten 
står tom. Det finns inga parkeringar inom planområdet. 
 

 
Ritning: Fastighetens norra fasad år 1956, skorsten syns till vänster på ritningen.  
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Foto: Den norra fasaden, fotograferat 2020, den röda byggnaden är den senaste tillbyggnaden.   
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN)  
Fastigheten Sibyllan 1 ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
DAGVATTENHANTERING 
Fastigheten Sibyllan 1 ingår i verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet.  
 
EL   
Fastigheten har elledningar.  
 
FIBER  
Fastigheten kan anslutas till fiber. 
 
FJÄRRVÄRME 
Fjärrvärme är inte ansluten till fastigheten. 
 
AVFALL 
Avfallshanteringen sker inom planområdet.  
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PLANFÖRSLAG 
 
SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation inom planområdet och samtidigt 
pröva lämpligheten för en utveckling av fastigheten.  
 
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Höganäs och planeras att byggas om till bostäder 
och lokaler. Det finns även möjlighet för så kallade bokaler det vill säga kombinerade 
bostäder och lokaler avsedda för samma person ska kunna både bo och arbeta.   
 
Detaljplanens syfte är även att säkerhetsställa utpekade kulturhistoriska värden inom 
planområdet. Eventuella ombyggnader på fastigheten ska göras med hänsyn till befintlig 
kulturmiljö och anpassas i skala och volym till husets äldre delar. Husets kulturhistoriska 
värden säkras genom varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Hörnan ska bevaras 
och resterande del av fastigheten kommer innebära nybyggnation. 
 

 
Bild: Illustration över vart ändringar kan ske efter detaljplaneändringen. Hörnbyggnationen inom den svarta rutan kommer 
bevaras. Den planerade nybyggnationen kan uppföras inom de vita rutorna.  
 
Planförslaget resulterar i att del av detaljplan förslag till ändring av stadsplan för kv. Sibyllan m.fl. 
i Höganäs kommun ersätts med planförslaget.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Karta: Gällande plankarta visas med blått respektive förslagen ändring av plankarta markerad med rött .  
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Planbestämmelser som föreslås ändras inom planändringens gränser: 
 
 Den prickmarkarade marken justeras för att bekräfta befintlig 

byggnation och gränser. 
 
Planbestämmelser som föreslås tillkomma inom planändringens gränser: 
 
  Korsmark tillkommer i mitten av planområdet vilket innebär att 
  endast komplementbyggnader tillåts.  
 
  Högst tillåtna nockhöjd. 

 
  Hösta tillåtna taklutning i grader. 
 
r1  Rivningsförbud för hörnbyggnationen, byggnaden får inte rivas  
 
k1 Listverk och andra fasad dekorationer ska bibehållas till sin 

huvudsakliga omfattning och utformning samt anpassas 
till byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag. 
 

k2 Fönster ska till form, material, indelning och proportioner anpassas 
till byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag. 

 
f2 Byggnadshöjden mot gata respektive granne begränsas till 3,5 meter. 

Vilket innebär att nockhöjden begränsas tillsammans med 
taklutningen.  

 
f3 Byggnadshöjden mot gata respektive granne begränsas till 6,5 meter. 

Vilket innebär att nockhöjden begränsas tillsammans med 
taklutningen.  
 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år  

    
 
 
 
Planbestämmelser som föreslås upphöra inom planändringens gränser:  
 

Byggnadhöjden tas bort och ersätts med nockhöjd.  
      
 
 

FÖRESLAGEN BEBYGGELSE 
Planförslaget omfattar kvartersmark med en fastighet, Sibyllan 1. Förslaget följer 
översiktsplanens intentioner. Fastigheten ligger i de centrala delarna av Höganäs och 
planeras att byggas om till bostäder och lokaler. Den gamla hörnbyggnationen ska 
bevaras. Två nya byggnader kommer uppföras på varsin sida av hörbyggnationen.  
 
PLANBESÄMMELSER SOM TILLKOMMER/ÄNDRAS/UPPHÄVS 
Prickmarken justeras så att den befintliga bebyggelsen bli planenlig. Korsprickad mark 
tillkommer för att möjliggöra en öppen gård med eventuella komplementbyggnader.  
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Nockhöjd och takvinkel regleras för att säkerställa att nybyggnationen inte dominerar den 
gamla hörnbyggnationen. Den gamla byggnadshöjden 4,5 meter upphävs och ersätts med 
en reglering av högsta tillåtna nockhöjd samt högsta tillåtna taklutning i grader. 
Utformningsbestämmelser reglerar att den lägsta delen av nybyggnationen vetter mot 
norr.   
 
Hörnbyggnationen ska bevaras och får inte förvanskas eller rivas. Ändring, om -eller 
tillbyggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
kulturhistoriskavärden tas tillvara. Det ska göras bland annat genom att byggnadens 
volym, placering, materialval, färgsättning, höjd, taklutning samt yttre utformning i övrigt 
ska anpassas till byggnad ens tillkomsttid. Även byggnads detaljer såsom fönster, listverk 
och fasaddekorationer etcetera ska utformas på ett sätts om anpassats till byggnad ens 
tillkomsttid och karaktärsdrag. Tillbyggnader ska underordnas huvudbyggnaden. 
 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år.  
 
KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Förslaget följer kulturmiljöprogrammets rekommendationer då hörnbyggnaden bevaras 
och säkras i detaljplanen samt övrig byggnation sker med hänsyn till kulturmiljön. Hela 
planområdet ingår i riksintresset för kulturhistorisk bebyggelse.  Sekelskiftesbyggnaden 
(hörnbyggnationen) är kulturhistoriskt värdefull enligt PBL 8:17 (2010:900) och har 
därför rivningsförbud.  
 
Det som utmärker byggnaden är listverk, fasaddekorationer och fönster vilka ska till 
form, material, indelning och proportioner anpassas till byggnadens tillkomsttid. För att 
skydda sekelskiftesbyggnaden har varsamhetsbestämmelser (k) placerats på 
hörnbyggnationen för att säkerställa att områdets karaktärsdrag bevaras. För att förstärka 
detta gäller dessutom utökad lovplikt även för bygglovsbefriade åtgärder.  
 
PARKERING  
Planområdet består av cirka 900 kvadratmeter. Sibyllan 1 beräknas totalt behöva 19 
parkeringsplatser utifrån kommunens gällande parkeringsnorm. Antalet parkeringar har 
räknats ut enligt fastighetens användningsområde som är fördelat på cirka 290 
kvadratmeter verksamheter, 390 kvadratmeter restaurang, 380 kvadratmeter bostad och 
50 kvadratmeter för sophus och teknikhus. Beräkningen är baserad på en 
nulägessituation. 
 
I kommunens parkeringspolicy kan parkeringsnormen frångås med hänvisning till 
platsspecifika omständigheter. Två av motiveringarna att frångå parkeringsnormen är att 
närheten till kollektivtrafik samt anpassning till stadsbild och värdefull kulturmiljö. 
Framförallt är det anpassningen till platsens unika kulturmiljö som gör att parkering inom 
den planerade fastigheten anses svår att tillgodose.  
 
UTFARTER 
Utfartsförbud föreslås råda jämte planområdet och Bruksgatan samt större delen av 
planområdet längs Humlegatan.  
 
VARUMOTTAGNING 
Längs Humlegatan finns möjlighet för varumottagning.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas andra kvartalet 2022.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
I samband med planläggningen har ett markanvisningsavtal upprättats som redovisar 
detaljplanens genomförande. Ett markanvisningsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en 
kommun och en exploatör där kommunen är markägare. 
 
Samt har ett planavtal upprättats mellan exploateringsavdelningen och planavdelningen. 
Ett planavtal är ett avtal med planavdelningen som reglerar parternas åtagande.  

 
Ett marköverlåtelseavtal finns mellan Oscar Andersson´s Fastighets AB och kommunen. 
Ett marköverlåtelse avtal är en form av köpekontrakt som grundar sig i 
markanvisningsavtalet.  
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Kommunen är fastighetsägare och har initierat planprocessen. Oscar Andersson´s 
Fastighets AB är byggherre och exploatör.  
 
Exploatören ansvarar för tillkommande VA-avgifter, el och fiber avgifter samt andra för 
verksamheten behövliga avgifter.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Parkering kommer lösas på annan fastighet via servitut.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av kommunen genom planavtal.  
 
FASTIGHETSBESTÄMNING 
Utfördes under våren 2020.  
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. Genomförandetiden för 
gällande detaljplan har gått ut.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
UTÖKAD LOVPLIKT  
För att säkerställa att områdets karaktärsdrag bevaras gäller utökad lovplikt för 
kulturhistoriskbebyggelse. Detta gäller även bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. i Plan- 
och bygglagen.  
 

 Utökad lovplikt gäller byte av en byggnads kulör, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial och för annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens 
yttre utseende.  

 Utökad lovplikt gäller för all ändring av fönster och ytterdörrar. 
 Utökad lovplikt gäller för all nybyggnad, om – och/eller tillbyggnad samt rivning 

av byggnad eller del av byggnad. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det 
göras en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en strategisk miljöbedömning upprättas. Då ska kommunen samråda om 
omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning 
(avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. Om bedömningen är att 
genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen 
samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller 
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § MB. 
 
Ändringen av planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att 
planändringen inte står i konflikt med några nationella, regionala och lokala mål eller planer, utan 
planen medverkar till en god bebyggd miljö samt säkrar kulturhistoriska värden. 
 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Planändringen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.  
 
BULLER 
Planen ändras inte på något sätt som bedöms leda till ökat buller. Ändringen innebär inte 
heller att användningar som är mer känsliga för buller än tidigare tillåts.  
 
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 
 
RIKSINTRESSEN 
Riksintressena anses inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. Riksintresset 
kulturmiljövård förväntas påverkas positivt då byggnaden säkras med detaljplan och 
omkringliggande byggnader ska anpassas 
 
PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
HISTORISKA KOPPLINGAR OCH VÄRDEFULL BYGGNAD 
Bevarandet av befintliga byggnader som har en historisk koppling till staden har en 
positiv påverkan av planförslaget. Huset är kulturhistoriskt värdefullt, ingår i 
kommunenskulturmiljöprogram och ingår i ett sammanhängande kulturmiljöstråk.  
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av försäljning av fastigheten Sibyllan 1. Kommunen bekostar 
detaljplaneändringen.  
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN SIBYLLAN 1 
Då det saknas parkeringsplatser inom fastigheten behöver denna teckna arrendeavtal med 
kommunen för parkering i anslutning till den egna fastigheten. 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp (VA) tillkommer fastigheten.  
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
 

DETALJPLANFÖR 

SIBYLLAN 1, I HÖGANÄS 
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

UNDERSÖKNING OM DENNA PLAN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 5 § MB  
 

Bild: Flygfoto (2018) över Oscar Anderssons möbelaffär, Sibyllan 1, planområdet är markerat med blått.  
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UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det göras en undersökning 
om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om det bedöms att planens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas. Då ska kommunen sam-
råda om omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet 
med 6 kap. 9 § MB. Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåver-
kan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i en-
lighet med 6 kap. 6 § MB. 
 
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är  

 Att bekräfta befintlig byggnation inom planområdet 
 Att utveckla fastigheten med avsikt att möjliggöra för bokaler 
 Undersöka möjligheten för centrumändamål 
 Säkerhetsställa att utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet bevaras 

 
Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation inom planområdet, pröva lämpligheten för en utveckling 
av fastigheten genom att möjliggöra för så kallade bokaler det vill säga kombinerade bostäder och lokaler avsedda 
för samma person ska kunna både bo och arbeta inom samma byggnad.  
 
Detaljplanen ska även möjliggöra för centrumverksamhet i form av hotell, handel, restaurang och boende, samt 
säkerhetsställa utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet. Eventuella ombyggnader på fastigheten ska 
göras med hänsyn till befintlig kulturmiljö och anpassas i skala och volym till husets äldre delar som avses skyddas 
med varsamhetsbestämmelser i detaljplan. 

 
Huvudidén med planförslaget är bekräfta befintlig byggnation samt möjliggöra för centrumändamål på fastig-
heten. 

STÄLLNINGSTAGANDE OCH MOTIVERING 

Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 4 kap. 
34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att: 

 Inte står i konflikt med några nationella, regionala och lokala mål eller planer 
 Inte bedöms påverka riksintressena negativt 
 Utvecklar befintlig bebyggelse med närhet till service 
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅERKAN  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv eller nega-
tiv påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

RIKSINTRESSEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Natura 2000 X    

Naturvård X    

Kulturmiljövård  +  Befintlig byggnad ska bevaras och 
omkringliggande byggnader ska an-
passas. 

Friluftsliv X    

Rörligt friluftsliv X    

Kustzon X   Befintlig bebyggelse 

Kommunikationer X    

Totalförsvar X    

Yrkesfiske X    

MILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Nationella miljömål X    

Miljökvalitetsnormer, Utomhusluft  X    

Miljökvalitetsnormer, Yt- och grundvat-
ten 

X    

Miljökvalitetsnormer, Fisk- och mussel-
vatten  

X    

NATUR INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Naturreservat X    

Biotopskydd X    

Nyckelbiotop X    

Landskapsbild X    

Viltstråk, grönstrukturer X    
Fiskevatten eller jaktområde X    
Våtmark, sumpskog X    
Rödlistade arter, fridlysta arter X    
Andra sällsynta eller hotade växt- och 
djur eller dess samhällen 

X    

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

X    

Djurskyddsområden X    
Invasiva arter, risk för spridning X    
Strandskydd X    
Naturvårdsplan X    
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Nationell bevarandeplan odlingsland-
skap 

X    

Naturminne X    
SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm)  -  Transporter kommer öka till och från 
fastigheten 

Annan kommunikation (tele, IT mm) X    

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

X    

Service (affärer, post, mm.)  +  Planförslaget bidrar till större service 
utbud i området 

Arbetstillfällen  +  Fler arbetstillfälle kan skapas 

Areella näringar (som produktion) X    

Vård (sjuk- och åldringsvård) X    

Skola, förskola X    

Mötesplatser X    

Fritidsaktiviteter X    

Rekreationsmöjligheter X    

Annan grön närmiljö än rekreation X    

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten X    

Turism  +  Besöksturismen kan öka 

Avfallshantering X     

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm). 

X    

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Trygghet  +  Mer rörelse och aktivitet i och runt 
planområdet  

Folkhälsa, rörelse för barn och vuxna X    
Jämställdhet X    
Anpassning till funktionshinder X    
Trafiksäkerhet X    
Buller X    
Vibrationer X    
Strålning, radon X    
Ljusstörningar X    
Lukt X    
Farliga ämnen X    
Olycksrisker, Explosion X    
MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening X   Markföroreningar har inte undersökts. 
Undersökningar anses inte aktuellt, då 
inga markarbeten ska utföras. Planför-
slaget innebär byggnation på befint-
lig byggnad. 
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KS/2019/189  2021-01-14 

UNDERSÖKRNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 5 
 

 

Risk för ras och skred (erosion) X    

Värdefull geologi X    
Värdefull åkermark, är klass känd? X    
Förändras sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller havsområde 

X    

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten X    

Risk för förorening av grundvatten X    

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 
grundvattentäkt eller möjlig sådan 

X    

Förändring i infiltration, avrinning eller 
dränering (dagvatten) 

X    

Förändring i flöde, riktning eller ström-
förhållande i grundvatten eller andra 
ytvatten 

X    

Risk för uttorkning eller översvämning X    
LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter  -  Fler transporter 

Produktion X    

Uppvärmning för boende, lokaler mm.  -  Fastigheten kommer att bli mer be-
bodd 

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden  X    

Luftfuktighet X    

Luft-, vatten- och marktemperatur X    
BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer X    

Historiska kopplingar  +  Bevarandet av befintliga byggnader 
som har en historisk koppling till sta-
den 

Byggnadsminne X    

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö  +  Huset är kulturhistoriskt värdefullt  

Fornlämningar, fornminne X    

Kulturmiljöprogram  +  Finns utpekad i kommunens kulturmil-
jöprogram 

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

 +  Planområdet ingår i ett samman-
hängande kulturmiljöstråk 

Kulturreservat X    
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Avgifter för registreringslotteri enligt spellagen 

KS/2021/395 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-08-20    KS/2021/395 
 

 
 
 
 
 

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

Avgifter för registreringslotteri enligt spellagen 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) kan ideella föreningar och registrerade trossamfund hos 
kommunen ansöka om tillstånd för så kallade registreringslotterier.  
 
I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp men värdet på en 
varuvinst får vara högre. Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och 
högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet. Den totala omsättningen (lottpris 
x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 
1/3 av prisbasbelopp. En registrering gäller i högst fem år och en kontrollant ska förordnas för lotteriet.  
 
Enligt 18 kap. 10 § samt 20 § kap. 1 § i ovan nämnda lag får en kommun ta ut avgift för ärenden om 
registrering samt fastställ arvodet till kontrollanten.  
 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på avgift samt arvode till förordnad kontrollant. Förslaget 
innebär att den sökande erlägger en avgift á 400 kr per år ansökan avser samt att arvodet fastställs 3 % av 
den beräknade omslutningen för lotteriet (lottpris x totala antalet lotter) men max 1500 kr. Utöver arvodet 
ska även den som godkänts för registreringslotterier betala vid aktuell tidpunkt gällande sociala avgifter. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, avgifter och arvoden för registreringslotteri enligt spellagen (sfs 2018:1138). 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa avgifter och arvoden för registreringslotteri enligt spellagen (sfs 2018:1138).  
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

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

 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING  1 (1) 
  
  
 Ersätter KFS 20XX:XX  20XX:XX 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVGIFTER OCH ARVODEN FÖR 
REGISTRERINGSLOTTERI ENLIGT SPELLAGEN 
(SFS 2018:1138) 

 
 
1 § Avgift för ansökan om tillstånd för registerringslotteri 
 
Den som ansökt om tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) 
ska betala avgift enligt nedan. Ansökan behandlas först efter avgift inbetalats.  
 
Tidsperiod 
ansökan avser 

Avgift 

Upp till 1 år 400 kr  
Från 1 år till 2 år 800 kr 
Från 2 år till 3 år 1200 kr 
Från 3 år till 4 år 1600 kr 
Från 4 år till 5 år 2000 kr 
 
 
2 § Arvode till kontrollant 
Den som godkänts för registerringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) ska betala 
arvode enligt nedan till utsedd kontrollant. Utöver arvodet ska även den som godkänts för 
registreringslotterier betala vid aktuell tidpunkt gällande sociala avgifter.  
 
Arvodet till utsedd kontrollant är 3 % av den beräknade omslutningen för lotteriet (lottpris x 
totala antalet lotter) men max 1500 kr.  
 
Arvodet till utsedd kontrollant och sociala avgifter inbetalas till Höganäs kommun som 
utbetalar arvodet till kontrollanten. 
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Antagande av ändring av del av detaljplan vid 
området vid Nabben, i Skäret, Höganäs kommun, 

Skåne län 

KS/2020/352 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-08-17    KS/2020/352 

 

 
 
 
 
 

Antagande av ändring av del av detaljplan vid området 
vid Nabben, i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat antagande under andra kvartalet 2021. 
 
Syfte med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för 
garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådshandlingar bestånde av plankarta och planbeskrivning, den 11 
februari 2021,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 28 april 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådsredogörelse 10 juni, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningshandlingar bestånde av plankarta och planbeskrivning, den 10 
juni 2021. 
  
 
Ytterligare underlag i ärendet 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 15 april 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott 28 april 2021, § 25, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 28 april 2021, § 25, 
Samråd genomfördes mellan den 10 och 30 maj 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 10 juni 2021, godkänt via delegationsbeslut av plan och 
bygglovschef 10 juni 2021,  
Granskningsförslag, upprättat den10 juni 2021, godkänt via delegationsbeslut av plan- och bygglovschef 
10 juni 2021, 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet föreslås besluta 
  
att godkänna förslag till  ändring av del av detaljplan för området vid Nabben inför antagande, 
 
att godkänna upprättad granskningsutlåtande, den 19 augusti 2021. 
  
 

 Gulistan Batak 

Plan- och bygglovschf 

 Abdulmouneim Baradey 

Planarkite
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PLANKARTA

ORIENTERINGSKARTA

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:

DIARIENUMMER:
KS/2020/3522021-08-06

Gulistan Batak Johanna Augustsson

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR
OMRÅDET VID NABBEN
I SKÄRET, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt
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GÄLLANDE DETALJPLAN

Grundkartan är upprättad 2021-02-12 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1994, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i februari 2021. 

Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs 

/Anders Skoog, Höganäs 2021-02-12  

GRUNDKARTANS 
BETECKNINGAR

Fastighetsbeteckning
Befintliga fastighetsgränser
Vägkant
Byggnad

4 9 : 7 1 0

FLUNDRARP

12:8

8:36

STUBBARP

12:7

8:16

1:108

BRUNNBY 
S:2

12:6
12:7 12:8 FLUNDRARPS:30 25 5012,5 Meter± 1:1 000Skala (A3)

0 490245 Meter± 1:10 000Skala (A3)

Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för området vid Nabben
Kommunens plannummer: Br.32
Lantmäteriets plannummer: 12-BRU-1310

GÄLLANDE DETALJPLAN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Samtliga bestämmelser från den underliggande 
detaljplanen fortsätter att gälla, de kan läsas i sin helhelt på Höganäs kommuns hemsidan www.hoganas.se. 
De planbestämmelser som ändras i detaljplanen markeras med rött. 

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för garage och höloft samt 
om/tillbyggnad av bostadshuset.

GRÄNSBETECKNINGAR

Illustrationslinje

Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

Planområdesgräns

Varsamhet

k2 Listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning och utformning anpassas till 
byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k1 Fönster ska till form, material, indelning och proportioner anpassas till byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år. Kvartersmark, PBL 4 kap. 21 §.a1

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Utformning
Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Omfattning
e9 Största tillåtna byggnadsarea i kvm, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
G00-00 Tillåten takvinkel i grader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Höjd på byggnader
)0,0 Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f2 Huvudbyggnad får uppta maximalt 190 kvadratmeter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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KS/2020/352 

PLANBESKRIVNING 

Ändring av del av detaljplan 
för området vid Nabben, i Skäret, 
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 
 

Bild: Den röda markeringen på ortofotot visar dels fastigheten Flundrarp 12:7 och 
dels planområdet, samt en extra markering runt bostadshuset.  

 
 
 
ANTAGANDEHANDLING, 2021-08-19 
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ANTAGANDESHANDLING, 2021-08-19 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN 
KS/2020/352 FÖR OMRÅDET VID NABBEN, I SKÄRET  

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

FÖRORD 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
Detta är en ändring av en befintlig detaljplan. Det innebär att det mesta i den befintliga 
planen kommer att finnas kvar. Endast vissa planbestämmelser tas bort, eller ändras. 
Enstaka nya planbestämmelser kan tillkomma. I planbeskrivningen beskrivs endast de 
frågor som berör ändringen. Övriga planfrågor finns redan beskrivna i planbeskrivningen 
till den befintliga planen.  
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Johanna Augustsson, planarkitekt och planförfattare 
Abdulmouneim Baradey, planarkitekt  
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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ANTAGANDESHANDLING, 2021-08-19 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN 
KS/2020/352 FÖR OMRÅDET VID NABBEN, I SKÄRET  

 
3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INLEDNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål 
för garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset. 
 
Planförslaget innefattar: 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat 
antagande under andra kvartalet 2021.  
 
Genom ändring av befintlig detaljplan är syftet med ansökan av planbesked att möjliggöra 
en nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för garage och höloft samt om/och 
tillbyggnad av bostadshuset.  

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standardförfarande. 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsens planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet bearbetas förslaget. 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 

 
Schematisk bild av planprocessen.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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KS/2020/352 FÖR OMRÅDET VID NABBEN, I SKÄRET  

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PLANDATA 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet ligger i västra delen av Skäret.   
 
Planområdet omfattar del av fastigheten Flundrarp 12:7. Fastigheten är 38 763 
kvadratmeter och är fördelat på tre delområden, planändringen berör cirka 1 000 
kvadratmeter i anslutning till bostadshuset. Bostadshuset i är utpekat i kulturmiljöwebben 
som kulturhistoriskt värdefullt. Fastigheten ligger mellan Nabbens naturreservat och 
Skärets naturreservat.  
 
Bostadshuset ligger drygt 600 meter från hamnen i Skäret och cirka 260 meter från 
kusten. Huset är av nationalromantisk stil och är kulturhistorisk värdefull.  
 

 
Bild: Den röda markeringen på ortofotot visar dels fastigheten Flundrarp 12:7 samt planområdet.  
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet består av en del av fastigheten Flundrarp 12:7 som ägs av en 
privatperson.  

  

Planområdet 
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5             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035, antagen den 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunens planering. I 
översiktsplanen sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet: 
 att området ska bibehålla sin småskaliga karaktär och nära koppling till Skälderviken 

och kulturlandskapet. Enstaka bostadsbebyggelse kan uppföras inom de lucktomter 
som finns utmed vägarna inne i byn. 

 att bevara de höga natur- och kulturvärdena längs kuststräckan. 
 att ny bebyggelse ska uppföras inom befintlig tätort. 

 

  
Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande Översiktsplan 2035, bostadshuset är markerad med blå.  
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Området är tidigare planlagt för området gäller följande detaljplan: 
 
GÄLLANDE DELTALJPLAN INOM PLANOMRÅDET: 
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan å området vid 
Nabben inom Brunnby kommun. 12-BRU-1310 (laga kraft 1962-08-16). 
Detaljplanen vann laga kraft den 16 augusti 1962, genomförande tiden har gått ut. 
Detaljplanen redovisar bland annat att området ska användas till: 

 Naturpark 
 Bostad 
 Jordbruksändamål 
 Vattenområde 

 
Gällande detaljplan förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan å området vid Nabben inom 
Brunnby kommun kommer delvis att ersättas med föreslagen detaljplan. 
 
Planändringen omfattar endast kvartersmark. Den del av fastigheten som ligger söder om 
Nabbavägen ligger utanför detaljplanen. 
 

KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
HÖGANÄS KULTURMILJÖPROGRAM – KULTURMILJÖWEBBEN 
Kulturmiljöwebben för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och 
är ett icke-juridiskt bindande planeringsinstrument. Kulturmiljöwebben fungerar som 
kommunens kulturmiljöprogram och innehåller inventering av byggnader med 
kulturhistorisk betydelse enligt PBL 8:17 och PBL 8:13 samt områdesbeskrivningar ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv av kommunens alla byggnadsområden. 
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Bostadshuset inom planområdet är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull byggnad 
enligt PBL 8:17, vilket innebär att varsamhetsaspekten ska uppmärksammas i plan- och 
bygglovsärenden. Särskilt värdefulla karaktärer är fönster, dörr, takmaterial, skorsten, 
fasadmaterial, hägnad och trädgård.  
 

     
Foto: Bostadshuset framsida och gavel. Foton från kulturmiljöwebben, tagna år 2017.  
 
KLIMAT PM 
Klimat PM – stigande havsnivåer och erosion i Höganäs kommun är en rapport som godkändes av 
kommunstyrelsen 2012-01-24. Här står bland annat att Arild, Skäret och Mölle är det tre 
orter som kommer klara sig bäst då de ligger högt, även om delar av dessa orter kommer 
påverkas. Havsnivån förväntas stiga upp till en meter de kommande 100 åren.   
 
Orterna bedöms inte påverkas påtagligt av en havsnivåhöjning på 2,5 meter över dagens 
medelhavsnivå. Hela kommunens byggnader och infrastruktur kommer att påverkas vid 
en ökning på 3,5 meter. Arild, Mölle och Skäret kommer att påverkas minst. Bostadshuset 
på den aktuella fastigheten ligger 24-25 meter över havet.  
 
RIKSINTRESSE  
Riksintresse naturvård 
Planområdet berörs av riksintresset naturvård. Ny bebyggelse ska anpassas till 
landskapsbilden och harmoniera med omgivningen. Viktiga siktlinjer mellan land och hav 
ska bevaras. Utbyggnad ska inte påtagligt skada befintliga naturvärden eller områdets 
karaktär.  
 

 
Karta: Planområdets ungefärliga läge i förhållande till riksintresse naturvård. 
 
Riksintresse kulturmiljövård 
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Skäret visar upp det sena 1700-
talets och 1800-talets fiskeläge med rätvinkligt gatumönster och längor strikt placerade i 
rad. Många byggnader är uppförda med korsvirke och är brädfodrade men tegellängor 
förekommer också.  
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Karta: Planområdets ungefärliga läge i förhållande till riksintresset kulturmiljövård. 
 
Riksintresse friluftsliv 
Planområdet berörs av riksintresset friluftsliv. Vid uppförande av ny bebyggelse bör det 
ske på ett sätt som inte skadar friluftslivet. Viktiga delar av identiteten hos Höganäs 
kommun, som lyfts fram i översiktsplanen, är vattnet, naturen och ett aktivt friluftsliv.  
 

 
Karta: Planområdets ungefärliga läge i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
 
Riksintresse rörligt friluftsliv  
Planområdet berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv. Vid förhandsbesked och 
lovprövning inom området ska stor hänsyn tas till friluftslivet. 
 

 
Karta: Planområdets ungefärliga läge i förhållande till riksintresse rörligt friluftsliv. 
 
Riksintresse kustzon 
Planområdet berörs av riksintresset kustzon. Den skånska kusten har tidigt utpekats som 
högexploaterad kust där stor restriktivitet ska gälla. Planförslaget förväntas inte påverka 
riksintresset negativ. 
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Karta: Planområdets ungefärliga läge i förhållande till riksintresse kustzon. 
 
Riksintresse Natura 2000, SCI och SCA 
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset. 
Planområdet ligger inom Natura 2000-område. Bostadshusen ligger utanför Natura 2000-
området.  
 

 
Karta: Planområdet i förhållande till natura 2000. 
 
STRANDSKYDD 
Planområdet ligger utanför naturreservat och strandskydd även om delar av fastigheten 
innefattas av skydden. Det samma gäller avgränsningen till kommunens naturvårdsplan.  
 
Strandskyddet återinträder inte vid ändring av detaljplan. 
 

  
Bild: Fastigheten och boningshuset markerat med svart, i relation till gräns för strandskydd och område för naturreservat.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OMRÅDET IDAG 
Fastigheten ligger längs Nabbavägen i västra delen av Skäret och planområdet består av 
cirka 1 000 kvadratmeter. Hela fastigheten är nästa 4 hektar, största delen av fastigheten 
är planlagt för odling och djurhållning och en del som bostad.  
 
Inom fastigheten finns ett bostadshus, ett uthus, ett garage samt ett par komplement-
byggnader för djurhållning.  
 
LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Bostadshuset ligger 24-25 meter över havet. Terrängen är lätt böljande längs Nabbavägen 
samtidigt som landskapet vetter ner mot Skälderviken.  
 
VEGETATION 
Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Artdatabankens projekt Skånes Flora 
upptäcktes förekomst av gullvivor och nattviol finns på fastigheten. Inventeringen avsåg 
dock inte privat tomtmark med hemfridszon dessutom är artinventeringen grov och avser 
ett område ±100 meter. 
 
Kommunekologen har under sommaren 2021 inventerat fastigheten där enstaka gullvivor 
upptäcktes i gräsmattan utanför planområdet. Inga nattvioler eller gullvivor påträffades 
inom det aktuella planområdet.  
 
BEBYGGELSE 
Byggnadsarean för bostadshuset är 130 kvadratmeter och inom fastigheten finns totalt 83 
kvadratmeter komplementbyggnader fördelat på två större och två mindre byggnader. 
Bostadshuset är placerat med långsidan mot Nabbavägen och består av 1,5 våningar. 
 
Bostadshuset är ett brunt trähus med liggande panel och vita snickeridetaljer längs lister 
och gavlar. Fönster och fönsterluckor är karaktäristiska för huset. Bostadshuset är utpekat 
i kommunens kulturmiljöwebb som kulturhistoriskt värdefullt.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
DRICKS- OCH SPILLVATTEN 
Planförslaget ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten. Det finns kommunalt dricksvatten och avlopp i Skäret. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
Dagvattnet tas omhand på egen tomt.  
   
AVFALL 
Avfallshanteringen ska ske inom fastigheten och närmsta återvinningsstation finns i 
Brunnby. Hanteringen av avfall bygger på källsortering.  
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FÖRESLAGEN PLANÄNDRING  
SAMMANFATTNING 
Genom ändring av befintlig detaljplan är syftet att bekräfta befintlig byggnation, 
möjliggöra en nybyggnad av ekonomibyggnad med ändamål för garage och höloft samt 
om/och tillbyggnad av bostadshuset.  
 
Planförslaget innefattar: 

 Utökad byggrätt 
 Att befintlig byggnation blir planenlig  
 Att en ekonomibyggnad möjliggörs   
 En justering av prickmarken på fastigheten 
 Viss prickmark övergår till korsprickad mark 
 Varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för bostadshuset 

 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner. Planförslaget underlättar för verksamheten 
och djurhållningen på fastigheten.  
 
FÖRESLAGEN BEBYGGELSE 
Planområdet avser kvartersmark och omfattar en justering av prickmark samt en utökad 
byggrätt. Ändringen av detaljplanen innebär att den befintliga huvudbyggnaden blir 
planenlig och en tillbyggnad av huvudbyggnaden möjliggörs.  
 
 
Planbestämmelser som föreslås ändras/tillkommer inom planändringens gränser:  
 
 Den prickmarkerade marken (marken där byggnader inte får 

uppföras) justeras.  
 
 Korsprickad mark tillkommer för att tillåta uthus, garage och  

ekonomibyggnader. 
 

e9  Beteckningen e9 tillkommer och innebär att största tillåtna 
byggnadsarea ökas till 280 kvadratmeter.  

 
 f 2  Huvudbyggnad får uppta maximalt 190 kvadratmeter. 
 

Byggnadshöjden för största delen av området sätts till högst 3,5 
meter. 

 
Planbestämmelser som föreslås ändras/tillkomma för boningshuset:  
 

Byggnadshöjden för bostadshuset sätts till högst 5,2 meter för 
huvudbyggnad, vilket stämmer med befintlig byggnad. 

 
Tillåten taklutning för bostadshuset sätts till 30-45 grader, vilket 
stämmer med befintlig byggnad. 

 
k1   Fönster ska till form, material, indelning och proportioner  

anpassas till byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag. 
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k2   Listverk och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin 
huvudsakliga omfattning och utformning, samt anpassas till 
byggnadens tillkomsttid och karaktärsdrag. 

 
r1   Rivningsförbud innebär att huvudbyggnaden inte får rivas. 
 
 
 
Planbestämmelser som föreslås upphöra inom planändringens gränser:  
 
e1  Största exploatering är 125 kvadratmeter byggnadsarea. 
 
e3  Huvudbyggnad får icke upptaga större areal än 100 kvadratmeter  

och uthus ej större än 5 kvadratmeter. Garage får upptaga en areal  
av högst 20 kvadratmeter. Avvikelser härifrån må dock medgivas  
om förhållandena så kräver och om ett prydligt och enhetligt  
bebyggande av området därmed ej eftersättes. 

 
 
 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Planförslaget gör den befintliga huvudbyggnaden planenlig och gör det också möjligt för 
om- och  tillbyggnad. Bostadshuset är kulturhistoriskt värdefullt och säkras genom 
varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud.  
 
KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Planförslaget gör de befintliga komplementbyggnaderna planenliga och gör det också 
möjligt att bygga en ny komplementbyggnad på 60 kvadratmeter.  
 
KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
Bostadshuset benämns som kulturhistoriskt värdefullt i kommunens kulturmiljöwebb.  
Byggnadsstilen kategoriseras som nationalromantik stil vilken är tidstypisk för 1910-20-
talet. De bevarandevärda karaktärsdragen för bygganden är huvudsakligen fönster, dörr, 
takmaterial, fasadmaterial och snickeridetaljer. För att skydda byggnaden har 
varsamhetsbestämmelser (k) och rivningsförbud (r) satts på huvudbyggnaden. 
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Utökad byggrätt för fastigheten bedöms inte leda till någon karaktärsomvandling, inte 
heller bedöms de öppna utblickarna mot havet påverkas negativt.  

 
PARKERING 
Parkering sker på den egna fastigheten.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE  
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet 2021. 
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Ett planavtal har upprättats mellan fastighetsägaren och planavdelningen.   
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren genom planavtal.  

 
INLÖSEN OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  
 
Kommunen bedömer att byggnaden är i gott skick och därför blir det ingen fråga om 
ersättning till fastighetsägaren för rivningsförbudet. Vid varsamhetsbestämmelser finns 
inga ersättningsregler och därmed kan kommunen inte bli ersättningsskyldig 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN   
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det 
göras en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Bedömningen är att genomförandet av planen inte medför betydande miljöpåverkan, 
kommunen ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, 
länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas 
bli berörda av planen i enlighet med 6 kap. 6 § MB. 
 
Ändringen av planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att 
planändringen inte står i konflikt med några nationella, regionala och lokala mål eller planer, utan 
planen medverkar till en god bebyggd miljö samt säkrar kulturhistoriska värden. 
 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Planändringen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.  
 
BULLER 
Planen ändras inte på något sätt som bedöms leda till ökat buller. Ändringen innebär inte 
heller att användningar som är mer känsliga för buller än tidigare tillåts.  
 
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 
 
BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH KUTLURMILJÖPROGRAM   
Värdefull bebyggelse beaktas i detaljplanen då den kulturhistoriska byggnaden säkras.   
 
VEGETATION 
Sammantaget bedöms vegetationen inte riskera att påverkas negativt av planförslagets 
genomförande. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
SERVICE 
Planförslaget anses inte bidra till befolkningsförändring.   
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen påverkas inte av detaljplanens genomförande. 
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FLUNDRARP 12:7  
Fastigheten får en större byggrätt samt varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 
Byggnaderna på fastigheterna blir planenliga och den ökade byggrätten kan medföra ett 
ökat fastighetsvärde. 
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KS/2020/352 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Ändring av del av detaljplan 
för området vid Nabben, i Skäret, 
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 
 
 

 
 
Bild: Den röda markeringen på ortofotot visar dels fastigheten Flundrarp 12:7 och 
dels planområdet, samt en extra markering runt bostadshuset.  
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE  2021-08-19 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat 
antagande under andra kvartalet 2021.  
 
Genom ändring av befintlig detaljplan är syftet med ansökan av planbesked att möjliggöra 
en nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för garage och höloft samt om/och 
tillbyggnad av bostadshuset. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål för 
garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE  
Planen genomförs med standardförfarande. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 10 maj till den 1 juni 2021. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 10 maj 2021 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 21 juni till den 16 juli 2021. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 12 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
BERÖRDA MYNDIGHETER  
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-06-14) har ingen erinran.  

 
NSR (2021-06-15) har ingen erinran. 
 
LÄNSSTYRELSEN (2021-06-30) har ingen erinran. 
 
LANTMÄTERIET (2021-07-06) har ingen erinran. 

 
REGION SKÅNE (2021-07-12) har ingen erinran. 
 
INTERNT - BERÖRDA AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 

 
FASTIGHETSAVDELNINGEN (2021-06-10) har ingen erinran. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-06-10) har ingen erinran. 
 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-06-11) har sju synpunkter på förslaget. 
I planbeskrivning på sidan 1 och 4 önskas att området markeras bättre, gärna i annan färg 
än svart, då den svarta linjen är svår att urskilja på det mörka ortofotot. På sidan 10 
beskrivs beteckningen (e9), bestämmelsen ska delas upp till två bestämmelser. Samma sak 
gäller i plankartan.  
 
Den högsta byggnadshöjden som beskrivs på sidan 10, ska vara två skilda bestämmelser, 
en för huvudbyggnad och en för komplementbyggnad.  
 
Texten ”ökad byggrätt kan medföra ett ökat fastighetsvärde” bör flyttas från rubriken de 
fastighetsrättsliga konsekvenserna, till de ekonomiska konsekvenserna. 

  
I plankarta ska bestämmelsen (d3 1000) tas bort från plankartan.   
 
Ett par tekniska ändringar i plankartan behövs enligt en teknisk kontroll, som rör 
brytpunkter och mindre redigering av text i plankartan.  
 

Kommentar: Yttrandet tillmötesgås.   
 

Färgen som markerar området på ortofotot ändras till röd färg. 
 
Bestämmelsen (e9) ändras till största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea och (f) 
bestämmelse tillkommer för att reglera största huvudbyggnadsarea, både i plankarta och i 
planbeskrivningen.  

Page 516 of 525



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-08-19  Ändring av del av detaljplan för området 
vid Nabben KS/2020/352 

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Bestämmelsen (d3 1000) tas bort från plankartan. 
 
Texten angående att ökad byggrätt kan medföra ett ökat fastighetsvärde flyttas till rubriken om 
ekonomiska konsekvenser.   
 
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad kommer att tydliggöras i planbeskrivning.  
 
De tekniska ändringarna i plankartan redigeras och de extra brytpunkterna tas bort. 

 
STADSMILJÖAVDELNING (2021-06-14) har ingen erinran. 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-06-28) har ingen erinran. 

 
RÄDDNINGSTJÄNST (2021-06-28) har ingen erinran.  

 
STADSARKITEKT (2021-07-26) har ingen erinran. 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från en innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 

Färgen som markerar området på ortofotot ändras till röd färg. 
 
Bestämmelsen (e9) ändras till största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea och (f) 
bestämmelse tillkommer för att reglera största huvudbyggnadsarea, både i plankarta och 
i planbeskrivningen.  
Bestämmelsen (d3 1000) tas bort från plankartan. 
 
Texten angående att ökad byggrätt kan medföra ett ökat fastighetsvärde flyttas till 
rubriken om ekonomiska konsekvenser.   
 
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad kommer att tydliggöras i 
planbeskrivning.  
 
De tekniska ändringarna i plankartan redigeras och de extra brytpunkterna tas bort. 
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
     2021-09-30   
 
 

  

 
 
 
 
 

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

§ 
Inkomna motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har inkommit: 
 
Emma Wennerholm (V), motion angående att utlysa klimatnödläge i Höganäs kommun, inkommen den 
22 september 2021, 
 
Johan Ingvarson (MP), motion angående att inrätta ett klimatråd i norvästra Skåne, inkommen den 23 
augusti 2021, 
 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP), och Göran Lock (MP), Motion angående riktlinjer för 
markanvisning, inkommen den 17 augusti 2021, 
 
Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion angående tiggeriförbud i Höganäs 
ordningsföreskrifter, inkommen den 23 juni 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutet ska skickas till
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Till kommunfullmäktige i Höganäs 

 

Motion: Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne! 

År 2018 var Lund först i Sverige med att inrätta ett kommunalt klimatråd. Deras råd består av 

experter med bred kompetens inom klimatområdet och som årligen lämnar rådet en rapport 

med granskning av kommunens klimatarbete. 

Vi vill att denna modell tas vidare till nordvästra Skåne och att vi testar att inrätta ett 

kommunövergripande klimatråd som dels ska granska pågående arbete och dels ska ge 

förslag på åtgärder till respektive deltagande kommun. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på att ge kommunstyrelsen i uppdrag: 

- att verka för ett klimatråd i nordvästra Skåne, möjligen inom samarbetet Familjen 

Helsingborg. 

 

För Miljöpartiet de gröna, 

 

 

 

Johan Ingvarson, språkrör MP Höganäs 
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www.mp.se/hoganas 

17 augusti 2021 
 
 
Akuta motioner på grund av klimatnödläget 
Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det innebär att vi måste agera 
utifrån den omvälvande insikten att vår planet är döende. Vi har 
mycket kort tid på oss att förhindra ett totalt ekologiskt och socialt 
sammanbrott. För att lyckas mildra effekterna måste vi nu genomföra 
en tidigare aldrig skådad mobilisering och omställning av våra 
samhällen, där bla Höganäs kommun har ett avgörande ansvar. Som 
en konsekvens av detta inger Mp Höganäs till att börja med följande 
motioner.  
 
Motion om riktlinjer för markanvisning 
Mp yrkar att: 
Höganäs kommun reviderar sina riktlinjer för markanvisning med 
kraven   

• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras  
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att 

sådana blir tillgängliga.   
 
 
Motion om riktlinjer för byggande i egen regi 
Mp yrkar att: 
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för byggande i egen regi. 
Energikraven och materialkraven i riktlinjerna ska vara  

• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras   
• att energianvändningen enbart ska komma från förnybara 

energikällor  
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att 

sådana blir tillgängliga.   
 
 
För Miljöpartiet de gröna i Höganäs, 
 

                                                                                        
                                                                                      
Johan Ingvarson               Barbro Stigsdotter               Göran Lock 
 

Page 524 of 525



Page 525 of 525


	c83ac0a3-3ddc-45e2-83bc-cc81ab3479d8.docx
	VÄLKOMMEN
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut


	100a4ccf-cc90-4e56-a656-01326e68ddd7.docx
	67c98732-e433-478d-ac89-2b5f1a76bc73.docx
	Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut


	69867dfa-bf8b-48d4-9a6b-01b05c786b20.pdf
	efb86971-be22-4266-a8e9-b8de5ac3c876.pdf
	b1f62a4d-e442-4229-bbcf-32860c3bd00c.docx
	a207dc6c-52a3-4e9e-9acf-c7a4222cc224.docx
	Avsägelser
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut


	fc3c73d0-c29a-4c6c-a378-1c185ec397b9.pdf
	4b9b9eed-cf0f-4dd9-8977-160a19fa3261.pdf
	56f1ca6f-01c0-4bc3-b8fa-678fa4eee648.pdf
	3543af72-51c3-405d-9da3-c48d5df320d1.pdf
	2107aa85-c7b4-40dc-8ffe-c73b4e06b06c.pdf
	1157314b-2b65-43a6-aa2c-4b9ff4daf298.docx
	bea93187-4a6e-4430-9b21-f6ee15c662e7.docx
	Fyllnadsval
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut


	d51e4581-2a38-4a52-ac08-7a974f986ecc.docx
	063f83f8-e6f9-47b1-94d3-7ccfa18546e1.docx
	Inför kommunfullmäktiges behandling av budget 2022 och plan 2023-2024

	bdd71b20-3b0a-4f46-ae26-2348802c096f.pdf
	8a43f4dc-8371-4c32-ba6c-d23b67338218.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till


	b20a6fe1-3f8e-4e32-9150-3ffb4c01b803.pdf

	234c9efa-38f6-4155-8bfd-8fbb76664014.docx
	FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	c60f44eb-3736-463f-8d07-4a774da9d864.pdf
	6c5a9850-1d53-45a0-b918-d62ce0f991ac.pdf
	a17d59fb-ab7c-4704-8938-04e373dbe14f.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	764fc72c-3d06-4a31-a255-c413a78fb239.pdf
	e419bf7b-ceef-4b0e-920d-8f51e660d439.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	§ 111
	Godkännande av förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 för kommunstyrelsens förvaltningar
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut



	2eb8dc05-742d-40d7-8a52-d22a363a75a4.docx
	KONKURRENSPRÖVNING 2022,
	KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	19d644b9-9f8f-402e-b536-cd3226b7c03c.docx
	Taxor för år 2022 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter
	Höganäs Sportcenter
	Bad
	Gym
	Gym och bad
	Fysisk aktivitet på recept (FAR)
	miljötaxa för EVENEMANG
	Idrottshallar och simhallar
	Tivolihuset
	Höganäs Bibliotek
	Hörsalen 				Per vecka	Per timme

	Avgifter Biblioteken i Höganäs kommun
	Förseningsavgift
	Schablonavgifter
	Kopiering, utskrift och scanning

	Avgifter eric ruuths kulturskola

	eada7f97-964a-40ec-9ca1-325bf50e98df.pdf
	Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-05-20 §(99-129)
	Sid:4 §99 DIA.2021.1
	Sid:5 §100 DIA.2021.2
	Sid:6 §101 DIA.2021.3
	Sid:7 §102 DIA.2021.4
	Sid:8 §103 DIA.2021.5
	Sid:9 §104 DIA.2021.6
	Sid:10 §105 DIA.2021.7
	Sid:11 §106 DIA.2021.8
	Sid:12 §107 DIA.2021.9
	Sid:13 §108 DIA.2021.10
	Sid:14 §109 DIA.2021.11
	Sid:15 §110 DIA.2021.22
	Sid:16 §111 FBÄ.2021.1
	Sid:17 §112 FBÄ.2020.61
	Sid:21 §113 DIA.2021.24
	Sid:23 §114 DIA.2021.21
	Sid:26 §115 BÄ.2020.133
	Sid:28 §116 DIA.2021.12
	Sid:30 §117 FHB.2021.2
	Sid:34 §118 FHB.2021.9
	Sid:38 §119 BYGG.2021.125
	Sid:41 §120 BYGG.2021.247
	Sid:44 §121 BYGG.2020.656
	Sid:46 §122 FHB.2020.30
	Sid:51 §123 BYGG.2020.321
	Sid:52 §124 PLAN.2020.42
	Sid:53 §125 PLAN.2021.2
	Sid:54 §126 DIA.2021.17
	Sid:55 §127 PLAN.2021.4
	Sid:56 §128 PLAN.2021.3
	Sid:57 §129 FBÄ.2021.25
	12. Budget, verksamhetsplan och mål för 2022, plan för 2023-2024.pdf
	7.1 Delegationslista 210401-210506.pdf
	8.1 Delegeringsbeslut 2021-04-01---2021-05-06.pdf
	9.1 KA-lista 210401-210506.docx
	10.1 BN ekonomi  maj 2021.pptx
	11.1 BMN 2021-05-20, ekonomi miljö.pdf
	12.1 Budget, verksamhetsplan och mål för 2022, sant plan för 2023-2024
	12.2 Budget 2022 (BYGG- OCH MILJONAMNDEN) (1) Preliminär 2021-05-04.pdf
	12.3 Presentation Budget 2022 BMN.pdf
	13.1 Underrättelse maj kompl
	13.2 FBÄ maj kompl
	14.1 Översikt.pdf
	14.2 Tjänsteskrivelse Geodata
	15.1 Förslag till beslut.pdf
	15.2 Tjänsteskrivelse Geodata
	16.1 Sammanställning 2.pdf
	16.2 Tjänsteskrivelse Geodata 210429.docx
	17.1 Karta
	17.2 Foto
	17.3 Tjänsteskrivelse
	18.1 Domar och beslut 2021-05-20 DIA.2020.12.pdf
	19.1 Orienteringskartan Krapperup 14_266.pdf
	19.2 Orienteringskartan Krapperup 14_266.pdf
	19.3 Situationsplan
	19.4 Tjänsteskrivelse FHB
	19.5 Förtydligande infartsväg
	19.6 Fasadritning
	19.7 Granneerinran - Krapperup 14:246
	19.8 Granneerinran - Krapperup 14:211
	19.9 Granneerinran - Krapperup 14: 238
	19.10 Remissvar Stadsmiljö.pdf
	19.11 Remissvar Stadsarkitekten
	19.12 Remissvar GEO-DATA.pdf
	19.13 Remissvar exploatering
	19.14 Remissvar - VA
	19.15 Remissvar - Plan
	19.16 Remissvar - Miljö
	20.1 Orienteringskartan Bräcke 2_1.pdf
	20.2 Situationsplan komplettering
	20.3 Tjänsteskrivelse FHB
	20.4 Remissvar Stadsarkitekten
	20.5 Remissvar Plan
	20.6 Remissvar - VA
	20.7 Remissvar - Trafikverket
	20.8 Remissvar - Trafikverket
	20.9 Remissvar - Miljö
	20.10 Granneerinran - Bräcke 6:28
	20.11 Grannerinran - TÅGALYCKE 1:13
	21.1 Orienteringskarta Jonstorp 10_18.pdf
	21.2 Nybyggnadskarta
	21.3 Tjänsteskrivelse
	21.4 Fasader öster, norr (lgh 1-4)
	21.5 Fasader väster, söder (lgh 1-4)
	21.6 Fasader (lgh 5-10)
	21.7 Markplaneringsplan
	21.8 Planritning, Sektion (lgh 5-10)
	21.9 Planritning, Sektion (lgh 1-4)
	21.10 Fasader, Plan, Sektionsritning (Förråd)
	21.11 Remissvar stadsmiljö.pdf
	21.12 Remissvar Stadsarkitekten
	21.13 Remissvar - Miljö
	22.1 Orienteringskartan Våren 1 Sommaren 1.pdf
	22.2 Nybyggnadskarta (Våren 1)
	22.3 Nybyggnadskarta (Sommaren 1)
	22.4 Tjänsteskrivelse
	22.5 Fasader, Planritning, Sektionsritning (miljöhus)
	22.6 Fasader (inglasade balkonger, byggrätt 3)
	22.7 Fasader (inglasade balkonger, byggrätt 1)
	22.8 Fasader (flerbostadshus, byggrätt 3)
	22.9 Fasader (flerbostadshus, byggrätt 1)
	22.10 Detaljritning
	22.11 Sektionsritning (byggrätt 1, byggrätt 3)
	22.12 Planritning (flerbostadshus, byggrätt 3)
	22.13 Planritning (flerbostadshus, byggrätt 1)
	22.14 Arearitning (byggrätt 3)
	22.15 Arearitning (byggrätt 1)
	22.16 Remissvar stadsmiljo
	22.17 Remissvar Stadsarkitekten
	22.18 Remissvar - VA
	22.19 Remissvar - NSR
	22.20 Remissvar - Miljö
	23.1 Orienteringskarta Viaköp 3_54.pdf
	23.2 Tjänsteskrivelse avgiftreducering
	24.1 Orienteringskarta
	24.2 Komplettering; Ortofoto/Situationsplan
	24.3 Tjänsteskrivelse FHB
	24.4 Komplettering; Skissförslag bottenvåning radhus
	24.5 Komplettering; Skiss ovanvåning radhus
	24.6 Bilaga
	24.7 Remissvar Stadsarkitekten
	24.8 Remissvar med erinran från NSR
	24.9 Remissvar - VA
	24.10 Remissvar - Miljö
	24.11 Grannerinran från Eleshult 8:42
	24.12 Granneerinran - Eleshult 2:10
	25.1 Nybyggnadskarta
	25.2 Tjänsteskrivelse
	25.3 Reviderade ritningar Fasad
	25.4 Reviderade ritningar Plan
	25.5 Reviderade ritningar Sit plan
	25.6 Remissvar Stadsarkitekten
	26.1 Plankarta - LAGA KRAFT
	26.2 Laga kraft meddelande
	26.3 Planbeskrivning - LAGA KRAFT
	27.1 Delegationsbeslut
	28.1 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning
	28.2 Delegationsordning BMN 2021-05-20 förslag..pdf


	2fd70bd9-4bef-4f9c-9d4b-410860c4e14b.pdf
	0077b550-5eb4-43ac-b786-e8c400019938.docx
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till


	649c41f7-79fc-4693-bebc-9acb4b3092c2.docx
	taxor för utbildningsnämndens verksamheter
	1	Taxor som tillämpas/ justeras/ uppräknas av utbildningsnämnden
	1.1.1	Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa)
	1.1.2	Lokalkostnader
	1.1.3	Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola
	1.1.4	Övrigt



	8a292361-9b83-40ee-b1af-155b91f22074.pdf
	1cd5a703-c7f7-46d3-ac3b-28024232a3bb.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	f03a0a62-6112-421f-9e8e-34d40db29ce6.pdf
	8ec0c335-adc5-4247-946b-452d8cf26e27.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	676f15f0-e1a1-44f0-b6ba-d37d2c8f0bdd.pdf
	3f17b3cc-256e-4d2e-a806-452856a6409c.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	39dcc4d5-6059-4f27-9d69-2cb48c0f37a8.pdf
	Signering

	108f0db0-31d4-4fc6-938c-f1b3e276d0cc.pdf
	1d5b2a10-e0b4-492c-9142-c9f05a92c768.pdf
	49a551bb-1ff9-46e3-aaa4-72ac61c37766.pdf
	73c68cba-40d6-4391-aabd-fb4ab1b6398e.pdf
	f172675b-cb90-4a78-ba48-bd00d2ec1ce9.docx
	28983c5d-33c2-45aa-8832-23b60e1be9b0.docx
	Nytt kulturhus/bibliotek på Thor 15 och Höganäs 36:16
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	601d12c0-ee21-4e74-b632-2b13952e5a26.pdf
	6f83dc27-b3e7-40f1-ac57-a8a937a1a8c4.pdf
	9e041f4e-7645-4b71-9c58-29f2579bec59.pdf
	45a77a31-59f0-4604-98e6-0b9c48ae95ee.pdf
	998b9289-d91c-494c-96df-bd83f0352450.pdf
	230b03dc-51d5-471a-817b-19ea17aa8ea0.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till


	72879a6a-7a67-4a0d-b4f2-0b6b2613ad2e.pdf
	7a0b3272-8f72-40f1-a0e5-3f4e71b7f02e.docx


	626ddfe2-b744-419e-ac61-4b407f41d935.docx
	4825ff65-a192-43a5-8274-df0ee1c002dc.docx
	Försäljning av Brunnby Bräcke 2:47 samt uppförande av nytt särskilt boende i Nyhamnsläge
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	894b8165-4604-4f76-810b-124bc49f74fb.docx
	a9f17096-b910-442b-8098-b55d63246cc1.docx
	1.	Överlåtelsemening
	2.	Tillträde
	3.	Fastighetens skick
	4.	Betalning av köpeskilling
	5.	Köpebrev, m.m.
	6.	Lagfart, stämpelskatt, m.m.
	7.	Utgifter och inkomster
	8.	Försäkring
	9.	Ledningar m.m.
	10.	Fastighetens användning
	11.	Fullständigt avtal
	12.	Giltighet

	1a145a6b-4d6d-4c3d-95a6-6fe1eddbf13e.pdf
	fb8657f4-f5d4-40e3-82bb-70a5e1ece8fe.pdf
	f5b8a1f4-1dfd-44eb-a210-67ab70cfa82e.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	a3bc0dd7-4533-4da2-bb9e-65a5637665cb.docx
	Förslag att bygga Nya Nyhamnsgården
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	a04caa21-b878-4802-9712-8795c84cdf5d.docx
	Utredning gällande byggnation av Nya Nyhamnsgården 1

	310af5f3-af9c-4a4f-9d3c-650d5acc192a.docx
	f2a3e802-3709-4cc9-b6ae-ad5ad7074217.docx
	Försäljning Vippan 3, Kappelgatan 2 Höganäs
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	ec6cba80-1aca-4144-9e30-d78c6fc635ab.pdf
	05ecf3b9-3ff8-46fa-95ca-4760a3bd10d3.msg
	5f9f96ed-e552-454a-a70f-f7798ae3c15c.docx
	f97ab052-ef9e-4459-a086-30140788db24.docx
	Antagande av detaljplan för Röret 12 m.fl. (Magasin 36) i Höganäs, Höganäs kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	2c5d3f65-3637-4b2d-8737-6db3fcfada5a.pdf
	2d7820a8-9901-42bf-9498-5f98656b065e.pdf
	2021-08-13  ANTAGANDE
	OM DETALJPLANER
	HANDLINGAR
	MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
	PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
	BAKGRUND, PLANBESKED
	PLANPROCESSEN
	PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
	MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
	ÖVERSIKTLIGA PLANER
	Översiktsplan för Höganäs kommun
	Gällande översiktsplan för kommunen antogs den 31 oktober 2019. Planområdet ligger inom ett område med beteckningen ”Verksamhetsområde – befintligt”. I avsnittet om näringslivsutveckling (sidan 89-90 i översiktsplanen) nämns handelsverksamheten Magasi...
	Kartutsnitt ur gällande översiktsplan
	DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN
	1284-P01 (4/84)

	Kartutsnitt av gällande detaljplan 1284-P01. Aktuellt planområde är markerat med blått
	KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG
	RIKSINTRESSEN
	REGIONALA PLANERINGSUNDERLAG
	OMRÅDETS HISTORIA
	Från Glasbruk till Saluhall
	Kolelektrodfabrik, verkstad och räddningstjänst
	Beredskapstiden
	OMRÅDET IDAG
	Befintlig verksamhetsutövning
	TRAFIK
	TEKNISK FÖRSÖRJNING
	Dagvattenhantering
	Avfall
	Värme
	Teleledningar
	Övriga ledningar
	Servitut och ledningsrätter
	HÄLSA, SÄKERHET
	Farligt gods
	Markföroreningar utfylld mark
	Markföroreningar PFAS
	På fastigheten Röret 6 har Räddningstjänsten haft brandövningar med brandskum, ungefär en gång per år från tidigt 1990-tal till början av 2000-talet. Brandskum innehåller ofta PFAS, som kan spridas i mark och vatten. Höganäs kommun har låtit WSP ta ma...
	Bilden visar var utsläpp av brandskum kan ha lett till spridning av PFAS. Vid den större röda pricken hölls brandövningar med skum. Vid den mindre pricken rengjordes systemet efter utryckning.
	För PFAS finns ett flertal olika riktvärden. De uppmätta halterna i jorden är lägre än riktvärdena för hälsorisker, i nivå med riktvärdena för skydd av markmiljö och högre än riktvärdena för skydd av nedströms grundvatten och ytvatten. Halterna i vatt...
	Detta innebär att det inte är lämpligt att använda grundvattnet i eller nära Röret 6 som dricksvatten. Det är det heller ingen som gör. Föroreningarna innebär ingen fara för Räddningstjänstens personal eller besökare, eftersom halterna för inandning v...
	Sammantaget innebär detta att det finns anledning att undersöka halter och spridning av PFAS vidare, men det behöver inte göras inom planarbetet. Föroreningarna innebär ingen fara för den planerade markanvändningen. Däremot kan en framtida sanering fö...
	Räddningstjänsten, som är den som orsakat föroreningen, är inställd på att gå vidare med utredning och eventuell sanering och gör detta i samarbete med kommunens miljöavdelning.
	Markradon
	Utryckning räddningstjänst
	SAMMANFATTNING
	FÖRESLAGEN UTFORMNING ALLMÄN PLATSMARK
	Gaturummens utförande och utformning
	Tillfarter till planområdet och omkringliggande fastigheter
	Kollektivtrafik
	FÖRESLAGEN UTFORMNING AV KVARTERSMARKEN
	Parkering
	Siktkrav
	Utfartsförbud
	Värdefulla träd
	RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSES UTFÖRANDE OCH UTFORMNING
	Nockhöjd
	Komplementbyggnader eller mindre del av huvudbyggnad
	Mark som inte får bebyggas
	Utformningskrav för tillkommande bebyggelse
	FÖRESLAGEN UTFORMNING TEKNISK FÖRSÖRJNING
	Dagvattenhantering
	Övriga ledningar
	Avfall
	HÄLSA, SÄKERHET
	Utryckning räddningstjänst
	Markföroreningar utfylld mark
	Markföroreningar PFAS
	ORGANISATORISKA FRÅGOR
	Genomförandetid
	Ansvarsfördelning
	FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
	Fastighetsindelningsbestämmelser
	Fastighetsbildningsåtgärder
	Servitut och ledningsrätter
	EKONOMISKA FRÅGOR
	Inlösen, ersättning
	TEKNISKA FRÅGOR
	Trädrad
	I gränsen mellan Röret 8 och tillfartsgatan står en trädrad. Den bör bevaras. Respektive fastighetsägare ansvarar för de träd som står på hens fastighet.
	Sanering av förorenad mark
	MILJÖKONSEKVENSER
	Behovsbedömning
	Miljökvalitetsnorm (MKN) - Luft utomhus
	Miljökvalitetsnorm (MKN) - Buller
	Miljökvalitetsnorm - Vatten
	Nationella och regionala miljömål
	Klimatförändringar
	Riksintressen
	KONSEKVENSER TRAFIKSÄKERHET OCH FARLIGT GODS
	SOCIALA KONSEKVENSER
	Mötesplatser
	Blandning och flexibilitet
	Fritid och folkhälsa
	Säkerhet och trygghet
	Tillgänglighet
	Service
	EKONOMISKA KONSEKVENSER
	FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER

	0236b960-e504-4b2a-8c55-c671d783ce9f.pdf
	BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL
	DETALJPLAN FÖR
	RÖRET 12 MFL, I HÖGANÄS
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	OM DENNA KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 § MB

	6969baab-ee3c-4e2a-a86b-b51fb240af43.pdf
	2920c41e-3a46-44c4-bb78-870d810e48ae.pdf
	87b42b38-39d0-4dc2-a52e-743070beac67.pdf
	KS/2012/230
	GRANSKNINGSUTLÅTANDE NR 2
	DETALJPLAN FÖR
	RÖRET 12 M FL, I HÖGANÄS
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	2021-01-14

	BAKGRUND OCH SYFTE
	BAKGRUND
	DETALJPLANENS SYFTE
	PLANARBETETS GÅNG
	PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN
	PLANSAMRÅD
	GRANSKNING



	a80a4aaf-4ecf-4dd3-9f4f-975f51af44e7.pdf
	KS/2012/230
	GRANSKNINGSUTLÅTANDE NR 3
	DETALJPLAN FÖR
	RÖRET 12 M FL, I HÖGANÄS
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	2021-08-13

	BAKGRUND OCH SYFTE
	BAKGRUND
	DETALJPLANENS SYFTE
	PLANARBETETS GÅNG
	PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN
	PLANSAMRÅD
	GRANSKNING



	7460c95c-ee13-41ac-bae0-51a9367584f5.docx
	f812da31-9f29-475a-87e5-bd2fd830f66a.docx
	Tidigareläggning av omklädnadsbyggnad Brunnbyvallen
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	8a18ed35-3818-4fe5-9389-720620ece916.docx
	53cbf416-c9ef-4841-b625-966a1dc31069.docx
	Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför samråd
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	378e4bec-d1dd-4feb-a7c8-8d15a172e19e.pdf
	16325a64-13d5-4fe9-a3a7-d5b747912e6c.pdf
	KS/2019/189
	PLANBESKRIVNING
	ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KV. SIBYLLAN M.FL. I HÖGANÄS STAD,
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	Bild: Blå markering visar ungefärligt planområde.
	SAMRÅDSHANDLING, 11 FEBRUARI 2021

	FÖRORD
	OM DETALJPLAN
	HANDLINGAR
	PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV:
	BILDER

	MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

	INLEDNING
	PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
	BAKGRUND, PLANBESKED
	PLANPROCESSEN
	SAMRÅD
	GRANSKNING
	ANTAGANDE
	EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE
	LAGA KRAFT


	PLANDATA
	PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
	MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	ÖVERSIKTLIGA PLANER
	ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN

	DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN
	GÄLLANDE DELTALJPLAN INOM PLANOMRÅDET:  FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLAN FÖR KV. SIBYLLAN M.FL. I HÖGANÄS KOMMUN (DETALJPLAN 12-HÖS-310)

	KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG
	KULTURMILJÖPROGRAM
	PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM

	RIKSINTRESSEN
	KULTURMILJÖ
	KUSTZON


	FÖRUTSÄTTNINGAR
	OMRÅDET IDAG
	OMRÅDETS HISTORIA
	BEBYGGELSE
	TEKNISK FÖRSÖRJNING
	VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN)
	DAGVATTENHANTERING
	EL
	FIBER
	FJÄRRVÄRME
	AVFALL


	PLANFÖRSLAG
	SAMMANFATTNING
	FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
	PLANBESÄMMELSER SOM TILLKOMMER/ÄNDRAS/UPPHÄVS
	KULTURHISTORISK BEBYGGELSE
	PARKERING
	UTFARTER
	VARUMOTTAGNING


	DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
	ORGANISATORISKA FRÅGOR
	TIDSPLAN
	GENOMFÖRANDETID
	AVTAL
	ANSVARSFÖRDELNING

	FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR
	FASTIGHETSÄGARE
	FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

	EKONOMISKA FRÅGOR
	KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN
	FASTIGHETSBESTÄMNING
	INLÖSEN, ERSÄTTNING

	ADMINISTRATIVA FRÅGOR
	ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
	UTÖKAD LOVPLIKT


	KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
	MILJÖKONSEKVENSER
	FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB
	UNDERSÖKNING
	MILJÖKVALITETSNORMER
	RIKSINTRESSEN

	PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ
	HISTORISKA KOPPLINGAR OCH VÄRDEFULL BYGGNAD

	EKONOMISKA KONSEKVENSER
	KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN
	KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN SIBYLLAN 1



	58173b51-8ced-47ee-87fc-4c4e9000728a.pdf
	UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
	DETALJPLANFÖR
	SIBYLLAN 1, I HÖGANÄS
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	UNDERSÖKNING OM DENNA PLAN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 5 § MB

	d2990bd6-359e-4c6c-a6b9-34a88a188887.docx
	474c171d-4174-42ea-82d6-cfcf928bbfe1.docx
	Avgifter för registreringslotteri enligt spellagen
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	25ef1ff1-3abb-429a-b7fa-2c631d21126a.docx
	Avgifter och arvoden för registreringslotteri enligt spellagen (SFS 2018:1138)

	f69ed37f-c775-40ec-8868-08c65c85b09b.docx
	611add46-4e0a-4a0a-9efe-d4c7b1ccb2d4.docx
	Antagande av ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	0737f154-34aa-4b1b-9627-29850b7d5a72.pdf
	5eb6223e-1d57-4200-87ac-0e01fc760c5c.pdf
	KS/2020/352
	PLANBESKRIVNING
	Ändring av del av detaljplan för området vid Nabben, i Skäret,
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	ANTAGANDEHANDLING, 2021-08-19

	FÖRORD
	OM DETALJPLAN
	HANDLINGAR
	PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV:
	BILDER

	MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

	INLEDNING
	PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
	BAKGRUND, PLANBESKED
	PLANPROCESSEN
	SAMRÅD
	GRANSKNING
	ANTAGANDE
	EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE
	LAGA KRAFT


	PLANDATA
	PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING
	MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	ÖVERSIKTLIGA PLANER
	ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN

	DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN
	GÄLLANDE DELTALJPLAN INOM PLANOMRÅDET:
	Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan å området vid Nabben inom Brunnby kommun. 12-BRU-1310 (laga kraft 1962-08-16).


	KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG
	HÖGANÄS KULTURMILJÖPROGRAM – KULTURMILJÖWEBBEN
	KLIMAT PM

	RIKSINTRESSE
	Riksintresse naturvård
	Riksintresse kulturmiljövård
	Riksintresse friluftsliv
	Riksintresse rörligt friluftsliv
	Riksintresse kustzon
	Riksintresse Natura 2000, SCI och SCA
	STRANDSKYDD


	FÖRUTSÄTTNINGAR
	OMRÅDET IDAG
	LANDSKAPSBILD
	LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI
	VEGETATION


	BEBYGGELSE
	TEKNISK FÖRSÖRJNING
	DRICKS- OCH SPILLVATTEN
	DAGVATTENHANTERING
	AVFALL


	FÖRESLAGEN PLANÄNDRING
	SAMMANFATTNING
	FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
	BOSTADSBEBYGGELSE
	KOMPLEMENTSBYGGNADER
	KULTURHISTORISKA VÄRDEN
	RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING
	PARKERING


	DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
	ORGANISATORISKA FRÅGOR
	TIDSPLAN
	GENOMFÖRANDETID
	AVTAL

	FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR
	FASTIGHETSÄGARE

	EKONOMISKA FRÅGOR
	KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN
	INLÖSEN OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET


	KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
	MILJÖKONSEKVENSER
	FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB
	UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
	MILJÖKVALITETSNORMER
	BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH KUTLURMILJÖPROGRAM
	VEGETATION

	SOCIALA KONSEKVENSER
	SERVICE

	EKONOMISKA KONSEKVENSER
	KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN
	KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FLUNDRARP 12:7



	0a7fe3f5-c73d-4bb5-91ae-eabd5c70f176.pdf
	GRANSKNINGSUTLÅTANDE
	Ändring av del av detaljplan för området vid Nabben, i Skäret,
	HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
	GRANSKNINGSUTLÅTANDE  2021-08-19

	BAKGRUND OCH SYFTE
	BAKGRUND
	DETALJPLANENS SYFTE
	PLANARBETETS GÅNG
	PLANFÖRFARANDE
	PLANSAMRÅD
	GRANSKNING


	INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING
	HÖGANÄS ENERGI (2021-06-14) har ingen erinran.
	NSR (2021-06-15) har ingen erinran.
	LÄNSSTYRELSEN (2021-06-30) har ingen erinran.
	LANTMÄTERIET (2021-07-06) har ingen erinran.
	GEODATAAVDELNINGEN (2021-06-11) har sju synpunkter på förslaget.
	STADSMILJÖAVDELNING (2021-06-14) har ingen erinran.
	MILJÖAVDELNINGEN (2021-06-28) har ingen erinran.
	RÄDDNINGSTJÄNST (2021-06-28) har ingen erinran.
	STADSARKITEKT (2021-07-26) har ingen erinran.
	ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE


	1a3eb71f-a7f9-4b34-b66d-2a25516ff2e6.pdf
	0eb66ff7-1dcc-4838-a16a-f78ba38c47df.docx
	c27340f9-c684-45b7-a2c2-ff2ada614829.docx
	Inkomna motioner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut


	aaf6c1ce-1c9e-4f3a-add8-781cbc95878d.pdf
	2ab33fa7-1c1f-4b13-a0a4-4b74387a44f3.pdf
	dc19e138-6edc-4637-921d-15c5034da72e.pdf
	43140601-e58d-4057-b026-60872f75151f.pdf
	PreviewDocument.pdf
	0432c01f-e3a9-4d2b-aafa-bc8eabcb0565.docx
	VÄLKOMMEN
	Förslag till beslut


	f3ddbb8c-30b7-4a94-9b46-05e685a8772f.docx
	063f83f8-e6f9-47b1-94d3-7ccfa18546e1.docx
	Inför kommunfullmäktiges behandling av budget 2022 och plan 2023-2024

	bdd71b20-3b0a-4f46-ae26-2348802c096f.pdf
	8a43f4dc-8371-4c32-ba6c-d23b67338218.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till


	b20a6fe1-3f8e-4e32-9150-3ffb4c01b803.pdf

	234c9efa-38f6-4155-8bfd-8fbb76664014.docx
	FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH PLAN 2023-2024
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	c60f44eb-3736-463f-8d07-4a774da9d864.pdf
	6c5a9850-1d53-45a0-b918-d62ce0f991ac.pdf
	a17d59fb-ab7c-4704-8938-04e373dbe14f.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	764fc72c-3d06-4a31-a255-c413a78fb239.pdf
	e419bf7b-ceef-4b0e-920d-8f51e660d439.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	§ 111
	Godkännande av förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 för kommunstyrelsens förvaltningar
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut



	2eb8dc05-742d-40d7-8a52-d22a363a75a4.docx
	KONKURRENSPRÖVNING 2022,
	KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut


	19d644b9-9f8f-402e-b536-cd3226b7c03c.docx
	Taxor för år 2022 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter
	Höganäs Sportcenter
	Bad
	Gym
	Gym och bad
	Fysisk aktivitet på recept (FAR)
	miljötaxa för EVENEMANG
	Idrottshallar och simhallar
	Tivolihuset
	Höganäs Bibliotek
	Hörsalen 				Per vecka	Per timme

	Avgifter Biblioteken i Höganäs kommun
	Förseningsavgift
	Schablonavgifter
	Kopiering, utskrift och scanning

	Avgifter eric ruuths kulturskola

	eada7f97-964a-40ec-9ca1-325bf50e98df.pdf
	Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-05-20 §(99-129)
	Sid:4 §99 DIA.2021.1
	Sid:5 §100 DIA.2021.2
	Sid:6 §101 DIA.2021.3
	Sid:7 §102 DIA.2021.4
	Sid:8 §103 DIA.2021.5
	Sid:9 §104 DIA.2021.6
	Sid:10 §105 DIA.2021.7
	Sid:11 §106 DIA.2021.8
	Sid:12 §107 DIA.2021.9
	Sid:13 §108 DIA.2021.10
	Sid:14 §109 DIA.2021.11
	Sid:15 §110 DIA.2021.22
	Sid:16 §111 FBÄ.2021.1
	Sid:17 §112 FBÄ.2020.61
	Sid:21 §113 DIA.2021.24
	Sid:23 §114 DIA.2021.21
	Sid:26 §115 BÄ.2020.133
	Sid:28 §116 DIA.2021.12
	Sid:30 §117 FHB.2021.2
	Sid:34 §118 FHB.2021.9
	Sid:38 §119 BYGG.2021.125
	Sid:41 §120 BYGG.2021.247
	Sid:44 §121 BYGG.2020.656
	Sid:46 §122 FHB.2020.30
	Sid:51 §123 BYGG.2020.321
	Sid:52 §124 PLAN.2020.42
	Sid:53 §125 PLAN.2021.2
	Sid:54 §126 DIA.2021.17
	Sid:55 §127 PLAN.2021.4
	Sid:56 §128 PLAN.2021.3
	Sid:57 §129 FBÄ.2021.25
	12. Budget, verksamhetsplan och mål för 2022, plan för 2023-2024.pdf
	7.1 Delegationslista 210401-210506.pdf
	8.1 Delegeringsbeslut 2021-04-01---2021-05-06.pdf
	9.1 KA-lista 210401-210506.docx
	10.1 BN ekonomi  maj 2021.pptx
	11.1 BMN 2021-05-20, ekonomi miljö.pdf
	12.1 Budget, verksamhetsplan och mål för 2022, sant plan för 2023-2024
	12.2 Budget 2022 (BYGG- OCH MILJONAMNDEN) (1) Preliminär 2021-05-04.pdf
	12.3 Presentation Budget 2022 BMN.pdf
	13.1 Underrättelse maj kompl
	13.2 FBÄ maj kompl
	14.1 Översikt.pdf
	14.2 Tjänsteskrivelse Geodata
	15.1 Förslag till beslut.pdf
	15.2 Tjänsteskrivelse Geodata
	16.1 Sammanställning 2.pdf
	16.2 Tjänsteskrivelse Geodata 210429.docx
	17.1 Karta
	17.2 Foto
	17.3 Tjänsteskrivelse
	18.1 Domar och beslut 2021-05-20 DIA.2020.12.pdf
	19.1 Orienteringskartan Krapperup 14_266.pdf
	19.2 Orienteringskartan Krapperup 14_266.pdf
	19.3 Situationsplan
	19.4 Tjänsteskrivelse FHB
	19.5 Förtydligande infartsväg
	19.6 Fasadritning
	19.7 Granneerinran - Krapperup 14:246
	19.8 Granneerinran - Krapperup 14:211
	19.9 Granneerinran - Krapperup 14: 238
	19.10 Remissvar Stadsmiljö.pdf
	19.11 Remissvar Stadsarkitekten
	19.12 Remissvar GEO-DATA.pdf
	19.13 Remissvar exploatering
	19.14 Remissvar - VA
	19.15 Remissvar - Plan
	19.16 Remissvar - Miljö
	20.1 Orienteringskartan Bräcke 2_1.pdf
	20.2 Situationsplan komplettering
	20.3 Tjänsteskrivelse FHB
	20.4 Remissvar Stadsarkitekten
	20.5 Remissvar Plan
	20.6 Remissvar - VA
	20.7 Remissvar - Trafikverket
	20.8 Remissvar - Trafikverket
	20.9 Remissvar - Miljö
	20.10 Granneerinran - Bräcke 6:28
	20.11 Grannerinran - TÅGALYCKE 1:13
	21.1 Orienteringskarta Jonstorp 10_18.pdf
	21.2 Nybyggnadskarta
	21.3 Tjänsteskrivelse
	21.4 Fasader öster, norr (lgh 1-4)
	21.5 Fasader väster, söder (lgh 1-4)
	21.6 Fasader (lgh 5-10)
	21.7 Markplaneringsplan
	21.8 Planritning, Sektion (lgh 5-10)
	21.9 Planritning, Sektion (lgh 1-4)
	21.10 Fasader, Plan, Sektionsritning (Förråd)
	21.11 Remissvar stadsmiljö.pdf
	21.12 Remissvar Stadsarkitekten
	21.13 Remissvar - Miljö
	22.1 Orienteringskartan Våren 1 Sommaren 1.pdf
	22.2 Nybyggnadskarta (Våren 1)
	22.3 Nybyggnadskarta (Sommaren 1)
	22.4 Tjänsteskrivelse
	22.5 Fasader, Planritning, Sektionsritning (miljöhus)
	22.6 Fasader (inglasade balkonger, byggrätt 3)
	22.7 Fasader (inglasade balkonger, byggrätt 1)
	22.8 Fasader (flerbostadshus, byggrätt 3)
	22.9 Fasader (flerbostadshus, byggrätt 1)
	22.10 Detaljritning
	22.11 Sektionsritning (byggrätt 1, byggrätt 3)
	22.12 Planritning (flerbostadshus, byggrätt 3)
	22.13 Planritning (flerbostadshus, byggrätt 1)
	22.14 Arearitning (byggrätt 3)
	22.15 Arearitning (byggrätt 1)
	22.16 Remissvar stadsmiljo
	22.17 Remissvar Stadsarkitekten
	22.18 Remissvar - VA
	22.19 Remissvar - NSR
	22.20 Remissvar - Miljö
	23.1 Orienteringskarta Viaköp 3_54.pdf
	23.2 Tjänsteskrivelse avgiftreducering
	24.1 Orienteringskarta
	24.2 Komplettering; Ortofoto/Situationsplan
	24.3 Tjänsteskrivelse FHB
	24.4 Komplettering; Skissförslag bottenvåning radhus
	24.5 Komplettering; Skiss ovanvåning radhus
	24.6 Bilaga
	24.7 Remissvar Stadsarkitekten
	24.8 Remissvar med erinran från NSR
	24.9 Remissvar - VA
	24.10 Remissvar - Miljö
	24.11 Grannerinran från Eleshult 8:42
	24.12 Granneerinran - Eleshult 2:10
	25.1 Nybyggnadskarta
	25.2 Tjänsteskrivelse
	25.3 Reviderade ritningar Fasad
	25.4 Reviderade ritningar Plan
	25.5 Reviderade ritningar Sit plan
	25.6 Remissvar Stadsarkitekten
	26.1 Plankarta - LAGA KRAFT
	26.2 Laga kraft meddelande
	26.3 Planbeskrivning - LAGA KRAFT
	27.1 Delegationsbeslut
	28.1 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning
	28.2 Delegationsordning BMN 2021-05-20 förslag..pdf


	2fd70bd9-4bef-4f9c-9d4b-410860c4e14b.pdf
	0077b550-5eb4-43ac-b786-e8c400019938.docx
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till


	649c41f7-79fc-4693-bebc-9acb4b3092c2.docx
	taxor för utbildningsnämndens verksamheter
	1	Taxor som tillämpas/ justeras/ uppräknas av utbildningsnämnden
	1.1.1	Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa)
	1.1.2	Lokalkostnader
	1.1.3	Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola
	1.1.4	Övrigt



	8a292361-9b83-40ee-b1af-155b91f22074.pdf
	1cd5a703-c7f7-46d3-ac3b-28024232a3bb.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	f03a0a62-6112-421f-9e8e-34d40db29ce6.pdf
	8ec0c335-adc5-4247-946b-452d8cf26e27.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	676f15f0-e1a1-44f0-b6ba-d37d2c8f0bdd.pdf
	3f17b3cc-256e-4d2e-a806-452856a6409c.docx
	NÄRVARANDE
	JUSTERING
	UNDERSKRIFTER
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutet ska skickas till



	39dcc4d5-6059-4f27-9d69-2cb48c0f37a8.pdf
	Signering

	108f0db0-31d4-4fc6-938c-f1b3e276d0cc.pdf
	1d5b2a10-e0b4-492c-9142-c9f05a92c768.pdf
	49a551bb-1ff9-46e3-aaa4-72ac61c37766.pdf
	73c68cba-40d6-4391-aabd-fb4ab1b6398e.pdf


