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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-11-24, kl 10:00 
Plats: Sessionssalen 

 

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

 

Vid sammanträdet kommer lunch att serveras mellan klockan 12-13. Meddela därför eventuell 
specialkost senast måndagen den 21 november. 
 
Under lunchen kommer även val av kongressombud till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att 
genomföras. 
 
Välkomna 

 

Petér Kovács (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Förslag till beslut: 
Digitalt den 6 december 2022. 
 
 

3. Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige 
(KS/2022/1418) 

  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann Ekelund (V) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 3 november 2022, till och med den 14 oktober 2026. 
  
Ny ersättare blir Gunilla Fruerlund (V). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningen till handlingarna. 
 

4. Fastställande av ärendelistan   
 

5. Avsägelser (inga nya)   
 

6. Fyllnadsval (inga nya eller bordlagda)   
 

7. Revisionsrapport - granskning angående det 
förebyggande arbetet inom elevhälsan (KS/2022/445) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande, lägga rapporten till handlingarna. 
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8. Godkännande avseende försäljning av Vippan 3, 
Kapellgatan 2 (KS/2021/267) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna anbudet och sälja fastigheten till vinnande anbudsgivare, 
 
att ge kommunstyrelsens teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
försäljningen. 
 

9. Försäljning av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs 
Markutveckling AB (KS/2022/1323) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna försäljningen av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs Markutveckling AB enligt 
beslutsunderlaget. 
 

10. Utökat val av krisledningsnämnd för mandatperioden 
2022-2026 (KS/2022/1377) 

  

Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande krisledningsnämnd för tiden från och med den 27 oktober 2022 till 
kommunfullmäktiges 
andra sammanträde efter kommunfullmäktigevalet 2026: 
 
Ledamöter                    Ersättare 
6.                                 6. 

Page 3 of 277



HÖGANÄS KOMMUN

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

 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

11. Val av revisorer, kommunala organ samt ägarombud 
vid bolagsstämmor (KS/2022/1344) 

  

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag: 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att förrätta följande val för mandatperioden 2023-2026 
 
1. REVISIONEN 
Ledamöter 
1. Hazze Brokopp (S) 
2. Lars Bergwall (M) 
3. Sten Nordqvist (L) 
4. Bertil Toresson (KD) 
5. Claes Pettersson (C) 
 
Ordförande: Hazze Brokopp (S) 
Vice ordförande: Lars Bergwall (M) 
 
2. UTBILDNINGSNÄMND 
Ledamöter Ersättare 
1. Pia Möller 1. Charlotte Lewenhaupt (M) 
2. Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 2. Roger Andersson (M) 
3. Mona Björkman Narheim (M) 3. Anneli Söderhjelm (M) 
4. Bo Caperman (M) 4. Joakim Jacobsson (M) 
5. Anna Pihlqvist (MP) 5. Barbara Struglics Bogs (KD) 
6. Pehr Frykman (C) 6. Christian Eriksson (SD) 
7. Leif Löwegren (SD) 7. Mikael Bendz (L) 
8. Gudrun Zettergren (SD) 8. Lene Pedersen (S) 
9. Elisabeth Eriksson (L) 9. Amer Ali Aiysh (S) 
10. Carola Persson (S)   

11. Alexander Malmqvist (S)   

  
Ordförande: Pia Möller (M) 
1:e vice ordförande: Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
2:e vice ordförande: Carola Persson (S) 
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3. SOCIALNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Marie Tidedal (M) 1. Gunilla Tengvall (M) 
2. Thomas Delerud (M) 2. Anneli Söderhjelm (M) 
3. Annette Rietz (M) 3. Camilla Göransson (M) 
4. Chandanie Agardh (M) 4. Anna Hedbrant C) 
5. Mikael Wibom (MP) 5. Inga-Maj Hult (KD) 
6. Thomas Nilsson (KD) 6. Ann-Charlotte Tengwall (SD) 
7. Gudrun Zettergren (SD) 7. Emilie Paulsson (L) 
8. Mikael Stjernquist (L) 8. Stefan Berggren (S) 
9. Roger Nilsson (L) 9. Anna Paulsson (S) 
10. Peter Graff (S)   
11. Ann-Magreth Larsson (S)   
  
Ordförande: Marie Tidedal (M) 
1:e vice ordförande: Mikael Wibom (MP)                                  
2:e vice ordförande: Peter Graff (S) 
 
 
4. BYGG- OCH MILJÖNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Fredrik Walderyd (M) 1. Tina Rydberg (M) 
2. Olof Suneson (M) 2. Kim Johansson (M) 
3. Björn Jakobsson (M) 3. Jerry Hed (C) 
4. Helena Svensson (M) 4.  Tobias Hilding (MP) 
5. Eric Eriksson (M) 5. Ingemar Idegård (SD) 
6. Jörgen Wallin (KD) 6. Magnus Wiberg (L) 
7. Sixten Paulsson (SD) 7. Stefan Berggren (S) 
8. Arne Gunnarsson (L) 8. Alexander Carlsson (S) 
9. Mikael Stjernquist (L)   
10. Gary Paulsson (S)   
11. Peter Graff (S)   
  
Ordförande: Fredrik Walderyd (M) 
1:e vice ordförande: Olof Sunesson (M) 
2:e vice ordförande: Gary Paulsson (S) 
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5. VALNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Gertrud Greén (C) 1. Marianne Härning-Nilsson (M) 
2. Helena Svensson (M) 2. Fredrik Joneman (MP) 
3. Eric Ericsson (M) 3. Åsa Dencker (KD) 
4. Eva Halvorsen (L) 4. Lars Metsäketo (SD) 
5. Ann-Magreth Larsson (S)                                 5. Alexander Malmqvist (S) 
  
Ordförande: Gertrud Greén (C)                                   
Vice ordförande: Eric Ericsson (M)                                   
 
6. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
2. Bordlagd 2. Bordlagd 
3. Bordlagd 3. Bordlagd 
  
Ordförande: 
Vice ordförande:  
 
7. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN 
(tätortsförhållanden) 
1. Bordlagd 
2. Bordlagd 
3. Bordlagd 
4. Bordlagd 
 
8. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT 
FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (jordbruks- eller skogsfrågor) 
1. Bordlagd 
2. Bordlagd 
 
9. SKÅNES KOMMUNER: OMBUD TILL FÖRBUNDSMÖTE 
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
2. Bordlagd 2. Bordlagd 
3. Bordlagd 3. Bordlagd 
 
10. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, AB HÖGANÄSHEM 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
 
11. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS ENERGI AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
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12. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS 
AB (NSR) 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
 
13. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, SYDVATTEN AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
 
14. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS MARK- OCH EXPLOATERING 
AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
 
15. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORRA HÖGANÄS MARKUTVECKLING AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
  
16. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, ÄNGELHOLM HELSINGBORG FLYGPLATS 
HOLDING AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
  
17. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, styrelse 
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
2. Bordlagd 2. Bordlagd 
3. Bordlagd 3. Bordlagd 
  
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 
18. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, revisorer 
Bordlagd 
 
19. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR HÖGANÄS 
FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlagd 
 
20. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR VÄSBY OCH 
VIKENS FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlagd 
 
21. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR FARHULT-
JONSTORP OCH BRUNNBY FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlagd 
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22. STIFTELSEN KJERSTI OCH PETTER JÖNSSONS FOND, revisorer 
Bordlagd 
 
23. STIFTELSEN GRUNDSKOLANS SAMFOND, revisorer 
Bordlagd 
 
24. STIFTELSEN 7-9-SKOLANS SAMFOND, revisorer 
Bordlagd 
 
25. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, revisorer 
Bordlagd 
 
26. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, lekmannarevisor 
1. Bordlagd 
 
27. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV 
REHABILITERINGSINSATSER, FINSAM 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
 
28. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV 
REHABILITERINGSINSATSER, revisor 
1. Bordlagd 
 
29. KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN, styrelse 
Ombud Ersättare 
1. Bordlagd 1. Bordlagd 
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12. Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i 
kommunala organ 2023-2026 (KS/2022/1344) 

  

Förslag till beslut 
Valberedningens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att följande regler ska tillämpas för inkallande av ersättare för tjänstgöring i 
kommunfullmäktiges valberedning: 
 
A. Ersättare för ledamöterna från partierna M, MP, C och KD 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

M M, C, KD, MP, S, SD, L, V 
MP MP, C, M, KD, S, L, V, SD 
C C, M, KD, MP, S, V, L, SD 
KD KD, M, C, MP, L, S, V, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
  
B. Ersättare för ledamöterna från partierna S och V 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

S S, V, MP, L, C, M, KD, SD 
V V, S, MP, L, C, M, KD, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
  
C. Ersättare för ledamöterna från partierna SD och L 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

SD SD, L, M, KD, C, MP, S, V 
L L, SD, KD, C, V, MP, S, M 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
 

13. Lunch/ Val av ombud till Sveriges Kommuner och 
Regioners kongress 2023 

  

kl 12:00-13:00. 
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14. Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
(KS/2022/148) 

 13:00 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att för budgetåret 2023 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2023 
och plan för 2024-2025, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2026-2032, 
 
att godkänna kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings förslag till taxor för år 2023 
 
att för år 2023 godkänna kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings förslag till 
konkurrensprövning, 
 
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 för 2023 utöka nämndernas ramar med totalt 10 150 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 
000 tkr, utbildningsnämndens ram utökas med 7 000 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram 
utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 1 100 tkr och kommunstyrelsens 
kommunledningskontor ram utökas med 350 tkr och att från och med 2023 minska bygg- och 
miljönämndens ram med 300 tkr.  
 
att för 2024 utöka nämndernas ramar med totalt 13 720 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 
000 tkr samt ytterligare 3 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, 
utbildningsnämndens ram utökas med 7 200 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 
700 tkr, ramarna för kommunstyrelsens räddningstjänst utökas med 1 470 tkr samt 
kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr. 
 
att för 2025 utöka nämndernas ramar med totalt 13 010 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 
000 tkr samt ytterligare 2 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, 
utbildningsnämndens ram utökas med 7 300 tkr, ramarna för kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning utökas med 700 tkr, räddningstjänstens utökas med 1 660 tkr samt 
kommunledningskontorets utökas med 350 tkr. 
 
att besluta att tillföra kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 300 tkr årligen i ram för 
avskrivningskostnaden för medfinansiering av en rondell i korsningen Bruksgatan/väg 111, att 
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ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när avtal med Trafikverket har 
slutits. Beloppet ovan avser helårsvärde.  
Finansiering föreslås ur hyresfonden. 
 
att besluta att öka kommunstyrelsens kommunledningskontors ram för utökade IT-kostnader i 
enlighet med IT-modellen med 937 tkr för 2023 genom en omfördelning från följande 
förvaltningar: kommunstyrelsens egen verksamhet med 66 tkr, räddningstjänsten med 19 tkr, 
utbildningsförvaltningen med 305 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 56 tkr, 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 22 tkr, socialförvaltningen med 435 tkr och teknik- och 
fastighetsförvaltningen med 34 tkr,  
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa 
tekniska ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige. 
 

15. Nya motioner eller interpellationer (inga inkomna)   
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2022/1418 
§ 
Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann Ekelund (V) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 3 november 2022, till och med den 14 oktober 2026. 
 
Ny ersättare blir Gunilla Fruerlund (V). 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen Skåne, beslut den 3 november 2022. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningen till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  
www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Höganäs kommun 
kommunen@hoganas.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 3 november 2022 till och med 
den 14 oktober 2026. 

Kommun: Höganäs kommun 
Parti: Vänsterpartiet 
Avgången ersättare: Ann Ekelund 
Ny ersättare: Gunilla Fruerlund 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Höganäs kommun har kommit in med en begäran 
om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Ann Ekelund har 
avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare Malin Mattsson. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-11-03  
 

  
 

Ärendebeteckning  
201-38495-2022 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Protokoll 
 

2022-11-03 

2 (3) 
 

201-38495-2022 
 
 

 

 

Kopia till 
Vänsterpartiet 
Gunilla Fruerlund 
Ann Ekelund  
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Skåne 

Protokoll 
 

2022-11-03 

3 (3) 
 

201-38495-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne 
antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. 
Ange diarienummer 38495-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Revisionsrapport - granskning angående det 
förebyggande arbetet inom elevhälsan 

KS/2022/445 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Eva Hemström (C) 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/445 
§ 207 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING ANGÅENDE DET 
FÖREBYGGANDE ARBETET INOM ELEVHÄLSAN 
Sammanfattning av ärendet   
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat 
huruvida utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med 
fokus på psykisk ohälsa bland unga. Utifrån granskningsresultatet i rapporten rekommenderas 
utbildningsnämnden att: 
• Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, till exempel utifrån 

elevantal och socioekonomiska aspekter. 
• Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till elevernas ohälsa. 
• Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på styrning, kartläggning 

och uppföljning. 
• Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga nyckeltal. 

  
Utbildningsnämnden har skrivit och översänt ett yttrande till Höganäs kommuns revisorer gällande 
resultatet som presenterades i rapporten.  
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden, beslut den 22 september 2022, § 40, 
Utbildningsnämnden, yttrande den 22 september 2022, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv den 13 juni 2022, 
Ernst & Young, granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan den 13 juni 2022.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande, lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 3Page 22 of 277



 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2022-09-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     UN/2022/79 
§ 40 
YTTRANDE ÖVER REVISIONSGRANSKNING AV ELEVHÄLSANS 
FÖREBYGGANDE ARBETE 
Sammanfattning av ärendet   
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat huruvida 
utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på 
psykisk ohälsa bland unga.  
 
Utifrån granskningsresultatet i rapporten rekommenderas utbildningsnämnden att:  
 
- Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, till exempel utifrån 
elevantal och socioekonomiska aspekter.  
 
- Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till elevernas ohälsa.  
 
- Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på styrning, kartläggning och 
uppföljning. 
 
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga nyckeltal. 
 

Beslutsunderlag 
• Yttrande över granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 

  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att anta utbildningsförvaltningens 
yttrande som sitt svar till revisionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att anta utbildningsförvaltningens yttrande som sitt svar till revisionen.  
 

Beslutet ska skickas till  
Revisionen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-10-20 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

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

 
 

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV DET 
FÖREBYGGANDE ARBETET INOM ELEVHÄLSAN 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat 
huruvida utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom 
elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga. 
 
Huruvida nämnden uppfyller framtagna kvalitetskriterier bedöms av revisionen 
genom följande tre bedömningsnivåer: uppfyller till stor del, till viss del alternativt 
till liten del.  
 
I sin beslutsrapport konstaterar revisionen att:   
 

• utbildningsnämnden till viss del bedriver ett ändamålsenligt förebyggande 
arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga. 
Bedömningen grundas på att det pågår ett utvecklingsarbete av elevhälsan vid 
granskningens tidpunkt, vilket syftar till att upprätta ett systematiskt 
kvalitetsarbete och öka likvärdigheten mellan skolenheterna.  

 
• att det finns behov av att säkerställa en tillräcklig kartläggning, analys och 

uppföljning av elevhälsans arbete samt elevernas hälsa i syfte att kunna vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att utveckla arbetet framöver.  

 
• att skillnaderna mellan skolenheternas elevhälsoarbete utgör en risk för 

likvärdigheten. De bedömer därtill att det är av vikt att säkerställa att 
fördelningen av elevhälsoresurser utgår från elevernas behov, med hänsyn till 
elevantal och socioekonomisk bakgrund, för att stärka likvärdigheten.  

 
Utifrån granskningsresultatet i rapporten rekommenderas utbildningsnämnden att:  
 

• Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, 
till exempel utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter.  

 
• Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till 

elevernas ohälsa.  
 

• Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på 
styrning, kartläggning och uppföljning.  
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

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

 
 

 
• Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga 

nyckeltal 
 

Remiss har inkommit från Höganäs kommuns revisorer den 13 juni 2022. 
Revisorerna önskar att utbildningsnämnden yttrar sig över revisionens granskning.  

 
Utbildningsförvaltningen yttrar sig nedan över det resultat som presenterades i 
rapporten. 

 
Beslutsunderlag: Revisionsrapport: granskning av det förebyggande arbetet inom 
elevhälsan 

 
Yttrande 
Fördelningen av elevhälsans resurser är baserad på nyckeltal, främst utifrån antalet 
elever men hänsyn tas också till socioekonomisk bakgrund och elevernas behov. I 
Höganäs kommun finns en central elevhälsoorganisation. Detta möjliggör en flexibel 
och dynamisk organisation vilket medför att elevhälsochef kan omfördela och 
prioritera lättare efter behov. Elevhälsochef kommer inför varje nytt läsår redovisa för 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tilldelningen av elevhälsopersonal för 
respektive enheter och bakomliggande analys av tilldelning.  

Elevhälsoarbetet ingår i enheternas systematiska kvalitetsarbete. Under läsåret 21/22 
identifierades ett utvecklingsbehov på samtliga enheter kring kartläggningar, analyser 
och därmed det systematiska kvalitetsarbetet. I detta arbete ingår elevhälsa och arbetet 
med elevers hälsa. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp kommer under läsåret 
22/23 tillsammans med samtliga rektorer att fortsätta detta utvecklingsarbete.  
 
Under läsåret 21/22 påbörjades vårt utvecklingsarbete tillsammans med 
specialpedagogiska skolmyndigheten. I december redovisas del 1 av arbetet och detta 
kommer presenteras för lednings- och rektorsgruppen.  
Detta läsår fortsätter arbetet kring tillgängliga lärmiljöer och likvärdig elevhälsa och 
kommer fortlöpande att utvärderas och planeras vidare tillsammans med lednings- 
och rektorsgruppen. Inom detta utvecklingsarbete kommer vi ta fram nyckeltal för 
att säkerställa uppföljning av elevhälsans arbete.  
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

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

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden besluta 
 
att anta utbildningsförvaltningens yttrande som sitt svar till revisionen. 

 
 
 
 
 Mikael Dahlberg 
 Utbildningschef   
            

 Maria Gustavsson 
 Elevhälsochef 
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Höganäs kommun                 2022-06-13
Revisorerna

För svar senast den 26-09-2022:
Utbildningsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan.
Granskningen har syftat till att bedöma huruvida utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt
förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga.

Den sammanfattande bedömningen är att utbildningsnämnden till viss del bedriver ett
ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga.
Bedömningen grundas på att det pågår ett utvecklingsarbete av elevhälsan vid granskningens
tidpunkt, vilket syftar till att upprätta ett systematiskt kvalitetsarbete och öka likvärdigheten mellan
skolenheterna. Detta ses det positivt på. Vår bedömning är vidare att det finns behov av att
säkerställa en tillräcklig kartläggning, analys och uppföljning av elevhälsans arbete samt
elevernas hälsa i syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder för att utveckla arbetet framöver.
Vidare är bedömningen även att skillnaderna mellan skolenheternas elevhälsoarbete utgör en risk
för likvärdigheten. Det är därtill att det är av vikt att säkerställa att fördelningen av
elevhälsoresurser utgår från elevernas behov, med hänsyn till elevantal och socioekonomisk
bakgrund, för att stärka likvärdigheten.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att:

 Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, till exempel
utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter.

 Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till elevernas
ohälsa.

 Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på styrning,
kartläggning och uppföljning.

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga nyckeltal.

Revisionen har vid sammanträde 2022-06-13 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed. Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens
synpunkter senast den 2022-09-26. Kopia av svaret skall även skickas till kommunkansliets
kontor.

Höganäs kommuns revisorer

Hazze Brokopp
Ordförande
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HAZZE BROKOPP
Undertecknare 1
Serienummer: 19500224xxxx
IP: 81.26.xxx.xxx
2022-06-14 10:01:33 UTC
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1 Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat 
huruvida utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete 
inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga.  

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden till viss del bedriver ett 
ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa 
bland unga. Bedömningen grundas på att det pågår ett utvecklingsarbete av 
elevhälsan vid granskningens tidpunkt, vilket syftar till att upprätta ett systematiskt 
kvalitetsarbete och öka likvärdigheten mellan skolenheterna. Detta ser vi positivt 
på. Vår bedömning är att det finns behov av att säkerställa en tillräcklig 
kartläggning, analys och uppföljning av elevhälsans arbete samt elevernas hälsa i 
syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder för att utveckla arbetet framöver. Vi 
bedömer även att skillnaderna mellan skolenheternas elevhälsoarbete utgör en risk 
för likvärdigheten. Vi bedömer därtill att det är av vikt att säkerställa att 
fördelningen av elevhälsoresurser utgår från elevernas behov, med hänsyn till 
elevantal och socioekonomisk bakgrund, för att stärka likvärdigheten. 

Vi rekommenderar utbildningsnämnden: 

 Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, 
till exempel utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter.  

 Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker 
till elevernas ohälsa.  

 Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på 
styrning, kartläggning och uppföljning.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga 
nyckeltal. 
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2 Inledning 

 Bakgrund 

Enligt skollagen ska elevhälsan verka hälsofrämjande, förebyggande samt stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta kan bestå av att identifiera och 
åtgärda svårigheter i elevernas lärande, utveckling och hälsa. I detta ingår att 
identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa. 
Elevhälsan omfattar såväl medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska kompetenser.  

I media påtalas ofta den ökade psykiska ohälsan bland unga. Psykisk ohälsa kan 
bland annat uttrycka sig som trötthet, stress och sömnbesvär. Det kan också leda 
till andra konsekvenser, såsom skolfrånvaro och droganvändning.  

Sammanfattningsvis ställer detta stora krav på förmågan att organisera, styra och 
leda elevhälsoverksamheten på ett ändamålsenligt sätt. De förtroendevalda 
revisorerna har med utgångspunkt i detta beslutat att genomföra en granskning av 
elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete i Höganäs kommun. 

 Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida 
utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom 
elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga. I granskningen besvaras 
följande revisionsfrågor: 

 Är elevhälsans organisation ändamålsenlig utifrån dess uppdrag och de 
behov som finns (resurser, kompetens och tillgänglighet)? 

 Säkerställer nämnden att elevhälsan arbetar förebyggande och 
hälsofrämjande på ett ändamålsenligt sätt? 

 Finns det ändamålsenliga former för uppföljning och återrapportering av 
elevhälsans verksamhet?  

 Finns det ändamålsenliga former för samverkan, såväl internt som externt? 

o Avser särskilt samverkan med socialtjänsten. 

 Genomförande och avgränsning  

Granskningen avser utbildningsnämnden och är avgränsad till grundskolan. 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Se 
förteckning över intervjuade och analyserade dokument i avsnitt 8. 

  Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 9. 
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 Kommunallag (2017:725) 

 Skollag 

 Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan (2016) 
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3 Organisation 

Revisionskriterium  

Detta avsnitt ämnar svara på revisionsfrågan om elevhälsans organisation är 
ändamålsenlig utifrån dess uppdrag och de behov som finns. 

Av skollagens 2 kap. 25 § framgår att samtliga elever ska ha tillgång till elevhälsa 
som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Det ska finnas tillgång till tillräcklig kompetens för att möta elevernas 
behov. Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa anger att 
skolhuvudmannen ska besluta om elevhälsans mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet. 

 Organisering av elevhälsan 

Elevhälsan är organiserad centralt på utbildningsförvaltningen. Rektorer är dock 
chef över specialpedagogerna. Elevhälsochef är således chef över samtliga 
funktioner som ingår i elevhälsan utöver specialpedagoger. Respektive rektor 
arbetsleder den elevhälsopersonal som de får tilldelade, och dessa verkar i lokala 
elevhälsoteam. Intervjuade upplever samarbetet mellan elevhälsochef och rektorer 
som välfungerande. Intervjuade elevhälsofunktioner upplever att organisationen är 
välfungerande med elevhälsochef som chef och rektor som daglig arbetsledare. 
Vissa intervjuade rektorer lyfter dock att de ser en utmaning i att inte vara chef för 
elevhälsopersonalen om det skulle uppstå en situation där rektor upplever att 
medarbetaren inte gör en tillräcklig arbetsinsats. 

Det finns ett närvaroteam i den centrala elevhälsan, vilket bildades 2019. 
Intervjuade uppger att närvaroteamet till en början hanterade tunga ärenden med 
lång och omfattande frånvaro. Det uppges att det tog tid att förmedla till 
skolenheterna hur närvaroteamet kunde stötta skolenheterna. Vid intervjuer 
framkommer att vissa rektorer fortfarande inte vet när de ska koppla in 
närvaroteamet. Närvaroteamet har enligt uppgift informerat om sin verksamhet på 
regelbundna träffar med specialpedagoger och rektorer samt i nämnden. Enligt 
uppgift pågår även ett arbete med att informera om närvaroteamet till 
förskolepersonal i syfte att komma i kontakt med barn som har hög frånvaro. 
Frånvaro lyfts en gång i månaden på lokala elevhälsoteamets möten. Intervjuade 
rektorer upplever att de har god inblick i vilka elever som har problematisk frånvaro. 
Det uppges även att närvaroteamet utgör ett stort stöd i att minska problematisk 
frånvaro. 

Den centrala elevhälsan består av: 

 Skolsköterskor: 8 tjänster 
 Skolläkare, 0,15 tjänst 
 Psykologer: 5 tjänster 
 Kuratorer: 8 tjänster 
 Logopeder: 1,7 tjänster 
 Fältassistent/uppföljning KAA: 1 tjänst 
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 Projektledare SPSM (psykolog): 1 tjänst 

Höganäs kommun har sex kommunala grundskolor. I tabellen nedan redovisas 
elevstatistik och socioekonomiskt index för respektive skola samt uppdelat på 
skolenhet utifrån årskurser. Skolenheterna är färgkodade för att visa vilken skola 
de tillhör.  

Tabell 1. Elevstatistik läsår 2021/22 samt socioekonomiskt index 2020/2021. 

Skolenhet Antal 
elever  

Andel med 
utländsk 
bakgrund1 
(%) 

Andel med 
föräldrar med 
eftergymnasial 
utbildning (%) 

Socioekonomiskt 
index2 

Lerbergsskolan 
F-3 

215 ..3 82 42,9 

Vikenskolan F-3 192 ..4 84 45 

Vikenskolan 4-6 199 9 84 47 

Lerbergsskolan 
7-9 

151 13 75 47,6 

Vikenskolan 7-9 208 7 74 47,7 

Lerbergsskolan 
4-6 

183 8 74 49,2 

Jonstorpsskolan 
4-6 

193 9 77 51 

Nyhamnsskolan 
4-6 

127 17 72 54,7 

Jonstorpsskolan 
7-9 

194 6 74 56,6 

Jonstorpsskolan 
F-3 

218 7 67 58,8 

Nyhamnsskolan 
7-9 

141 9 79 59,7 

 

1 Detta innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med 
utländsk bakgrund. 

2 Statistik hämtat från Skolverket för läsår 2020/2021. Det socioekonomiska indexet avspeglar 
sannolikheten att eleverna på en skola ska uppnå olika betygsresultat. Ett lågt socioekonomiskt index 
indikerar goda förutsättningar för ett bra resultat medan ett högt index indikerar ogynnsamma 
förutsättningar.  

3 Innebär att resultatet baseras på färre än 10 elever och redovisas därför inte. 

4 Innebär att resultatet baseras på färre än 10 elever och redovisas därför inte. 
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Nyhamnsskolan 
F-3 

147 17 75 61 

Bruksskolan F-3 201 19 61 72,4 

Bruksskolan 4-6 152 15 68 86,7 

Bruksskolan 7-9 150 23 53 104 

Tornlyckeskolan 
F-3 

189 39 53 139 

Tornlyckeskolan 
4-6 

133 45 52 154 

Tornlyckeskolan 
7-9 

136 45 45 173 

Tabellen ovan visar att det är en stor spridning mellan skolenheterna avseende 
skolornas socioekonomiska index. Vi noterar även att det skiljer sig mellan 
skolenheterna avseende antal elever, det skiljer som mest 150 elever mellan 
skolenheterna.  

Fördelningen av elevhälsan utgår dock inte från socioekonomiska skillnader och 
skillnad i elevantal mellan skolenheterna, utan resurserna fördelas jämnt till 
grundskolorna. Respektive grundskola har en skolsköterska på heltid, en kurator på 
heltid och psykolog på 50 procent. Kuratorn på kommunens minsta skola har även 
extra uppdrag gentemot andra skolor samt på särskolan. Enligt uppgift har 
tilldelningen av elevhälsa till skolorna skett utifrån dialog med rektorer och 
elevhälsopersonal. Elevhälsans resurser kan enligt uppgift fördelas om mellan 
skolor vid behov utifrån dialog med rektorer. Intervjuade upplever det som en fördel 
att kunna omfördela elevhälsan i perioder vid behov. Det är elevhälsochef som 
omfördelar elevhälsopersonalen. Vid intervjuer uppges att elevhälsochef aldrig 
mött motstånd vid behov av omfördelning. 

Intervjuade upplever att elevhälsoresurserna motsvarar organisationens behov. 
Rektorer upplever kompetensen och tillgängligheten till elevhälsan som god. Vissa 
lyfter dock att det saknas viss kompetens kring barns psykiska hälsa och medicinska 
problem. Detta har framförallt uppdagats i samband med att elevhälsan behövt 
arbeta mer åtgärdande, då samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inte 
är fullt fungerande (detta beskrivs ytterligare i avsnitt 6).  

3.1.1 Utvecklingsarbete 

Sedan hösten 2021 pågår ett utvecklingsprojekt vid namn Hela elevhälsan – hela 
vägen, vilket drivs av den centrala elevhälsan med bidrag från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Enligt uppgift ska arbetet resultera i ett systematiskt 
kvalitetsarbete med elevhälsan.  

Utvecklingsprojektet påbörjades utifrån förvaltningens granskning 2020 som 
visade behov av förbättringar avseende:  

  elevhälsans organisation,  
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  förebyggande och hälsofrämjande arbete,  
  uppföljning och återrapportering av arbetet samt  
  samverkan.  

Målen med projektet är att: 

  skapa samsyn kring uppdrag och tydliggöra roller mellan elevhälsoteamet 
och skolan, 

  skapa samarbetsarenor för ett skolövergripande förebyggande och 
hälsofrämjande arbete,  

  höja kvaliteten på kartläggningar/utredningar av stödbehov, 
  skapa gemensamma förhållningssätt och tydliga styrmodeller som kan följas 

i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vid granskningens tidpunkt anordnar projektledaren månadsvisa träffar med 
centrala elevhälsoteamet för att bedriva utvecklingsarbetet.  

Utvecklingsprojektet med medel från SPSM pågår i två år. Det framkommer dock 
att det inte finns något slutdatum för utvecklingsarbetet i förvaltningen. Intervjuade 
upplever att pågående utvecklingsarbete har medfört ett mer strukturerat arbete 
för likvärdighet i elevhälsoarbetet på skolenheterna. 

 Bedömning  

Vi bedömer att elevhälsans organisation är i stort ändamålsenlig utifrån dess 
uppdrag och de behov som finns. Vi ser positivt på att intervjuade upplever att 
elevhälsoresurserna motsvarar organisationens behov och att det finns en 
tillräcklig kompetens. Vi noterar att vissa intervjuade lyfter ett behov av 
kompetensutveckling avseende arbete med barns psykiska hälsa. Vi noterar därtill 
att fördelningen av elevhälsan inte tar hänsyn till variationer mellan skolenheterna. 
Vi bedömer att det är av vikt att säkerställa att fördelningen utgår från elevernas 
olika behov, som kan finnas utifrån de socioekonomiska skillnader som råder mellan 
skolenheterna.  
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4 Förebyggande och hälsofrämjande 

arbete 

Revisionskriterium  

Detta avsnitt ämnar svara på revisionsfrågan om elevhälsan arbetar förebyggande 
och hälsofrämjande på ett ändamålsenligt sätt. 

Av skollagens 2 kap. 25 § framgår att elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet ska syfta till att minska risken för ohälsa. 
Planering av det förebyggande arbetet ska utgå från kunskap om vad som orsakar 
ohälsa, exempelvis vilka förhållanden som orsakar svårigheter att nå utbildningens 
mål. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla elevernas 
välbefinnande. I det hälsofrämjande arbetet ingår att skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Detta kan ske genom värdegrundsarbete, 
arbete mot kränkande behandling eller genom undervisning om hälsosamma vanor.  

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet förutsätter ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Av Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan 
framgår att elevhälsan även omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsarbetet ska vara en pågående process och innehålla följande cykliska faser: 

 Följa upp resultat och måluppfyllelse 
 Analysera och bedöma utvecklingsbehovet 
 Planera 
 Genomföra 

Samtliga delar i processen ska dokumenteras. Inom elevhälsan innefattar 
kvalitetsarbetet exempelvis att analysera åtgärdsprogram, utvärderingar och 
hälsosamtal för att sammanställa kunskap och kartläggning av elevhälsans arbete 
och behov hos eleverna. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär även att 
konkretisera professionernas ansvarsområde, se över samarbetsrutiner och behov 
av kompetensutveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet för hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan innebär även att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. I detta ingår att arbeta utifrån ett ledningssystem för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten samt för att planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

 Central styrning 

Vi har tagit del av riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan läsår 2021/2022. Av 
intervjuer och dokumentet framgår att dokumentet är under redigering i samband 
med utvecklingsprojektet. Nuvarande ledningssystem innehåller följande 
målformulering för elevhälsan: 

 Elevhälsan ska ha fokus på alla barn och elever. 
 Elevhälsan ska stödja elevers utveckling mot utbildningens mål genom att 

bistå den pedagogiska verksamheten med specialistkompetens. 
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 Elevhälsan ska uppmärksamma att barn och elever i behov av särskilt stöd 
får rätt insatser och det stöd de behöver. 

 Elevhälsan ska verka för en likvärdig, trygg och hälsofrämjande lärmiljö.  

Ledningssystemet innehåller en övergripande uppdragsbeskrivning för elevhälsans 
samlade personal. Ledningssystemet och det systematiska förbättringsarbetet för 
elevhälsan utgår från följande kvalitetshjul: 

 

Enligt uppgift innebär en del av det pågående utvecklingsarbetet att ta fram en 
tydlig struktur och årsplanering för hur och när elevhälsan arbetar med 
kartläggning, analys, planering och genomförande samt utvärdering av insatser. 
Ytterligare en del i utvecklingsarbetet är att höja kompetensen kring hur elevhälsan 
kan arbeta mer främjande och förebyggande. Intervjuade från 
förvaltningsledningen uppger att styrningen av elevhälsan framgent ska ske i två 
delar. Den ena delen ska innefatta sådant som samtliga skolenheter måste 
genomföra i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och den andra delen ska 
innefatta sådant som respektive skolenhet behöver arbeta med utifrån dess 
specifika behov. Respektive skolenhet ska upprätta en egen plan där samtliga planer 
innehåller de övergripande delar som alla skolenheter måste arbeta med samt de 
delar som är specifika för skolenheten. 

 Central analys och kartläggning 

Vid intervjuer framkommer att funktioner i elevhälsan träffas månadsvis i 
yrkesträffar, vid handledning och arbetsplatsträffar. Elevhälsans funktioner träffas 

•Följa upp och utvärdera 
resultat - egenkontroll

•Utveckla och förbättra 
processer och rutiner -
arbeta för att uppnå krav 
och mål

•Arbeta utiffån fastställda 
processer och rutiner

•Ta emot rapporter, 
klagomål och synpunkter -
utred, sammanställ och 
analysera

•Identifiera krav och mål i 
lagstiftningen

•Planera arbetet för att 
säkerställa dessa krav och 
mål - ta fram processer och 
rutiner

•Riskanalyser

Planera Genomföra

UtvärderaFörbättra
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även lokalt i respektive skolas elevhälsoteam en gång i månaden. Intervjuade 
uppger att elevhälsan arbetar med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
vid yrkesgruppsträffarna. Yrkesgrupperna leds av en funktion som ansvarar för 
psykologerna, en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en samordnare som 
ansvarar för kuratorerna. Vid yrkesgruppträffarna analyseras även resultatet av 
skolenheternas analys och kartläggning av elevhälsa. Analysen ska ligga till grund 
för kartläggning av elevernas övergripande hälsa i kommunen. Vid 
yrkesgruppsträffarna utarbetar de även övergripande metoder och riktlinjer för 
skolenheternas förebyggande arbete. Utöver det har funktioner i elevhälsan 
handledning en gång i månaden och gemensamma arbetsplatsträffar där de även 
kan lyfta frågeställningar eller avidentifierade fall för gemensam diskussion om 
lösning.  Elevhälsochef har avstämning med ansvariga för de olika yrkesgrupperna 
var tredje vecka för att följa upp arbetet. 

Samtliga rektorer träffas i rektorsgruppen varje vecka, där de även lyfter och 
analyserar mål och enkätresultat. Det finns ingen dokumentation från 
rektorsgruppens möten som visar på detta. Analyserna dokumenteras endast i 
kvalitetsrapporten som beskrivs i avsnitt 5.1. I detta ingår att analysera skillnader 
och likheter mellan skolenheterna. Enligt uppgift utmynnar detta i 
förvaltningsövergripande insatser vid behov.  

Intervjuade upplever att de gemensamma träffarna mellan elevhälsans professioner 
samt rektorerna medför ett likvärdigt arbete mellan skolenheterna. Intervjuade 
lyfter att elevhälsan och rektorer noterat att den psykiska ohälsan även nått elever 
i de lägre åldrarna. Intervjuade uppger att den ökade psykiska ohälsan syns i ökad 
frånvaro och det ökade behovet av att anpassa lärmiljöer. Enligt uppgift kan de dock 
inte se varför den psykiska ohälsan har ökat utifrån nuvarande kartläggning. Detta 
framgår även av utbildningsnämndens kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021. 
Utifrån uppföljningen av målet Våra förskolor och skolor är professionella med hög 
kompetens där bemötande och samverkan för barn och elevers bästa är i fokus 
konstateras att en utmaning framgent är att lyckas med ett systematiskt 
förebyggande och hälsofrämjande arbete som grundar sig på identifierade behov 
hos skolans elever. Skolenheternas arbete med psykisk ohälsa är ett fortsatt 
utvecklingsområde här. Vidare framgår att centrala elevhälsan behöver öka 
likvärdigheten vad gäller insatser. Det konstateras att det därav behöver utvecklas 
spetskompetenser inom centrala elevhälsan som sedan erbjuds på samtliga 
skolenheter och gemensamma arbetssätt både inom och mellan yrkesgrupperna. 
Elevhälsans arbete ingår även i ett av de prioriterade utvecklingsområdena för 
kommande läsår. Enligt intervjuade från förvaltningsledningen pågår ett arbete 
med att stärka analysen samt likvärdighet i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet mellan enheterna, genom de gemensamma träffarna. Enligt uppgift ska det 
genomföras mer grundliga analyser av elevhälsosamtal och elevenkäter framgent. 

 Centrala insatser 

Det finns ett antal centrala insatser som genomförs ute på samtliga skolenheter så 
som Ung livsstil, Stopp min kropp och Rädda Barnens utbildning om traumaomsorg. 
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Enligt uppgift pågår ett arbete med att samordna elevhälsans insatser ytterligare 
för att skapa likvärdighet mellan skolenheterna. Exempelvis har en kurator fått i 
uppdrag att ta fram en gemensam plan för att informera samtlig personal om vad 
en kränkning är och hur de anmäler kränkningar. I syfte att stärka likvärdigheten 
har även en förvaltningsövergripande frånvarotrappa upprättats som ska användas 
i samtliga skolenheter för att fånga upp elever med hög frånvaro. Vi har tagit del av 
exempel på dokumenterade frånvarotrappor från skolenheter, vilka visar att de 
utgår från den förvaltningsövergripande frånvarotrappen med lokalspecifika 
justeringar. I en av skolornas frånvarotrappa framgår dock inte när närvaroteamet 
ska kopplas in.  

 Styrning på skolenheter 

Enligt uppgift ska samtliga skolor upprätta en elevhälsoplan. På de skolenheterna vi 
har granskat är respektive skolenhets elevhälsoplan styrande för elevhälsoarbetet. 
Rektor upprättar elevhälsoplanen tillsammans med sitt elevhälsoteam. Vi har tagit 
del av exempel på skolenheters elevhälsoplaner, vilka alla innehåller följande 
information: 

 Syfte, mål och elevhälsans huvudsakliga uppdrag 
 Ansvars- och uppgiftsfördelning till professioner inom skolans elevhälsa 
 Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram samt utvärdering av detta 

Vi noterar dock att elevhälsoplanerna skiljer sig åt något. Två av tre elevhälsoplaner 
innehåller även en tydlig definition av hur elevhälsans ska arbeta förebyggande och 
främjande. En av planerna innehåller information om hur elevhälsan ska arbeta 
åtgärdande. Vidare innehåller en av planerna ansvars- och uppgiftsfördelning till 
samtlig personal på skolan. En av skolenheternas planer innehåller en uppdelning 
av professionernas uppgifter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vidare 
noterar vi att en av skolenheterna tagit fram specifika mål för elevhälsan i enhetens 
övergripande mål. Samma skola har även tagit fram ett dokument med specifika 
mål och aktiviteter för elevhälsoarbetet.  

Vidare har en av skolenheterna upprättat ett årshjul för elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete.  Årshjulet för elevhälsoarbetet ingår i samma årshjul som 
för arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt värdegrundsarbete. 
Av årshjulet framgår när och hur elevhälsan ska kartlägga, analysera och planera 
arbetet. Skolenheten har även tagit fram en taktisk agenda som tydliggör i vilka 
forum och vem som ska genomföra aktiviteterna i årshjulet. Av den taktiska 
agendan framgår även att rektor har möten med elevhälsoteamet en gång i 
månaden för analys av frånvarostatistik, genomgång av kränkningsärenden, 
genomgång av individärenden och uppföljning av elevhälsans uppdrag och det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

 Analys och kartläggning på skolenheter 

Analys och kartläggning av elevernas hälsa på respektive skolenhet sker först och 
främst genom hälsosamtal och analys av elevenkäter. Vid intervjuer uppges att 
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rektor och elevhälsoteamet genomför kvalitetsarbetet tillsammans. Det skiljer sig 
även något mellan skolenheterna vad gäller tillvägagångssätt för analys och 
kartläggning av elevers hälsa. 

Granskningen visar att en av skolenheterna har tagit fram en mall för utvärdering 
av elevhälsoarbetet, vilken skickas ut till samtliga arbetslag för att fyllas i. Skolans 
elevhälsoteam genomför sedan en övergripande utvärdering av skolans 
elevhälsoarbete. Vi har tagit del av dokumenterad utvärdering, vilken innehåller 
resultat och reflektioner utifrån trygghetsvandring, hälsosamtal, elevenkät samt en 
sammanställning av behov av insatser utifrån resultaten. Utvärderingen innehåller 
även information om vilka insatser som har genomförts under terminen samt vilka 
övergripande effekter de ser hos eleverna utifrån insatserna. Samma skolenhet 
utvärderar även elevhälsans arbete i skolans utvärdering/nulägesbeskrivning för 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. Av 
utvärderingen/nulägesbeskrivningen framgår vilka insatser som har genomförts 
under läsåret och hur elevhälsan har följt upp elevernas mående. Resultatet av 
utvärderingen dokumenteras och sammanställs i en plan för elevhälsans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete för läsåret. Planen innehåller insatser 
utifrån utvärderingen.  

Det framkommer vid intervju att en av de granskade skolenheterna har haft många 
rektorsbyten, vilket föranlett att det saknas tillräcklig systematik i arbetet med att 
kartlägga och analysera elevhälsoarbetet på skolan. Vi har tagit del av en 
presentation som användes vid uppstart av det nya elevhälsoarbetet, där 
elevhälsoteamet fick identifiera utvecklingsbehov och hur de skulle uppnå ett 
systematiskt arbete. Skolans elevhälsoteam har vid granskningens tidpunkt 
påbörjat ett arbete med pedagoger ute i klassrummen samt upprättat en 
elevhälsoplan. Elevhälsoteamet har avsatt en timme i veckan tillsammans med 
pedagogerna för att strukturera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Vidare genomför en utav skolenheterna kartläggning och analys av elevhälsans 
insatser och individärenden vid elevhälsoteamets veckovisa möten. Enligt uppgift 
lyfter de olika professionerna resultat av undersökningar på mötet, så som 
hälsosamtal och diskuterar om det behövs insatser utifrån resultatet. 

Uppföljningen av elevhälsoarbetet dokumenteras och återfinns i skolenheternas 
kvalitetsrapporter. Vi har tagit del av exempel på skolenheternas 
kvalitetsrapporter, där vi kan se att den dokumenterade uppföljning av elevhälsans 
arbete skiljer sig i omfattning. Exempelvis innehåller en skolenhets kvalitetsrapport 
främst information om hur elevhälsan ska arbeta framgent medan en annan 
skolenhets kvalitetsrapport innehåller en kort redogörelse av hur 
utvecklingsområden följts upp under året. En tredje skolenhets kvalitetsrapport 
innehåller en analys utifrån prioriterade utvecklingsområden och mål som berör 
elevhälsans arbete samt en förklaring till resultatet och hur verksamheten ska 
arbeta vidare baserat på resultatet. Intervjuade lyfter att elevhälsan på flera skolor 
ser ett behov av att öka tillgängligheten i lärmiljöer utifrån kartläggningen och 
analysen samt att frånvaron har ökat något efter pandemin. Vid intervjuer 
framkommer att det även skiljer sig mellan skolenheterna i hur delaktiga deras 
elevhälsoteam är i skolenheternas uppföljning av kvalitetsarbetet. Vissa intervjuade 
lyfter att det är otydligt hur elevhälsans verksamhet och arbete följs upp. 

Page 43 of 277



 

 

 

 

 

17 

 

 Elevenkät 

Vi har tagit del av resultat av Skolinspektionens elevenkät 2021, som visar vad 
eleverna tycker om elevhälsan.  

Tabell 2. Resultat Skolinspektionens elevenkät åk 5, 2021.  

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss 
elever hur vi har det i skolan och hemma 

Andel elever i åk 5 som svarat stämmer 
helt och hållet/stämmer ganska bra på 
påståendet (%) 

Nyhamnsskolan 83 

Tornlyckeskolan 83 

Jonstorpsskolan 80 

Bruksskolan 75 

Höganäs kommun 71 

Sveriges samtliga deltagande skolor 66 

Lerbergsskolan 59 

Vikenskolan 55 

Av tabellen ovan ser vi en stor spridning mellan skolenheterna i andel elever från 
årskurs 5 som svarat positivt på påståendet att elevhälsogruppen frågar dem hur 
de har det i skolan och hemma. Kommunens sammanlagda resultat är över det 
sammanlagda resultatet för samtliga deltagande skolenheter. Dock har två av 
kommunens skolenheter sämre resultat än det sammanlagda resultatet för samtliga 
deltagande skolor i Sverige.  

I tabellen nedan redovisas resultatet på Skolinspektionens elevenkät för årskurs 9. 

Tabell 3. Resultat Skolinspektionens elevenkät åk 9 2021. 

Elevhälsogruppen i min skola frågar 
oss elever hur vi upplever vår skol- och 
livssituation 

Andel elever i åk 9 som svarat 
stämmer helt och hållet/stämmer 
ganska bra på påståendet (%) 

Nyhamnsskolan 64 

Sveriges samtliga deltagande skolor 54 

Höganäs kommun 48 

Jonstorpsskolan 45 

Bruksskolan 41 

Vikenskolan 41 

Lerbergsskolan 32 

Tornlyckeskolan Saknas5 

 

5 Betyder att skolenheten inte uppfyller redovisningsprinciperna. 
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Av tabellen ovan ser vi att det även är en stor spridning mellan skolenheterna i 
årskurs 9 avseende andel positiva svar på påståendet att elevhälsogruppen frågar 
dem hur de upplever sin skol- och livssituation. Det sammanlagda resultatet för 
kommunen är något sämre än det sammanlagda resultatet för samtliga deltagande 
skolor i Sverige. Tabellen visar att endast en skolenhet har bättre resultat än det 
sammanlagda resultatet för samtliga deltagande skolor.   

Förvaltningen och skolenheterna har inte genomfört någon analys eller beslutat om 
åtgärder utifrån Skolinspektionens elevenkät. 

 Bedömning  

Vi bedömer att nämnden delvis säkerställer att elevhälsan arbetar förebyggande 
och hälsofrämjande på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundar sig på att det 
finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsan, 
vilket innehåller de delar det ska enligt elevhälsans vägledning. Vi ser positivt på att 
elevhälsans yrkesgrupper och rektorer analyserar och kartlägger elevers hälsa 
kontinuerligt i olika forum samt att det vidtas förvaltningsövergripande insatser. Vi 
ser dock bekymmersamt på att nuvarande kartläggning inte är tillräcklig för att 
identifiera orsaker bakom den psykiska ohälsan hos eleverna. Vi bedömer att det är 
av vikt att framgent säkerställa tillräckliga åtgärder utifrån de behov som 
kartläggningar och analyser visar på som exempelvis psykisk ohälsa. Vidare noterar 
vi skillnader mellan skolenheterna avseende hur utförliga deras elevhälsoplaner är 
och därav hur tydlig styrning det finns för elevhälsoarbetet. Det skiljer sig även 
mellan de granskade skolenheterna i hur djupgående analyser och kartläggningar 
de gör av elevernas hälsa. Resultatet av elevenkäten visar även på skillnader mellan 
skolenheterna i deras kartläggning av elevernas hälsa. Detta bedömer vi utgör en 
risk för likvärdigheten mellan skolenheternas elevhälsoarbete. Vi noterar att det 
pågår ett utvecklingsarbete för att skapa likvärdighet i skolenheternas 
elevhälsoarbete. 

 

Page 45 of 277



 

 

 

 

 

19 

 

5 Uppföljning och återrapportering 

Revisionskriterium  

Detta avsnitt ämnar besvara på revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga former 
för uppföljning och återrapportering av elevhälsans verksamhet.  

Av kommunallagens 6 kap. 6 § framgår att nämnden ska inom sitt ansvarsområde 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och 
riktlinjer samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.  

Skolhuvudmannen ansvarar för att följa upp och utvärdera verksamheten.   

 Förvaltningens uppföljning 

Förvaltningsledningen tar del av återrapportering av elevhälsans arbete främst 
genom skolenheternas kvalitetsrapporter. Enligt uppgift innebär en del av det 
pågående utvecklingsarbetet att skapa tydligare former för uppföljning och 
återrapportering av elevhälsans insatser.  

Utöver uppföljning genom skolenheternas kvalitetsrapporter tar förvaltningens 
ledningsgrupp del av muntlig återrapportering av elevhälsans verksamhet och 
arbete genom elevhälsochef som ingår i ledningsgruppen. 

Vi har tagit del av kvalitetsrapport för utbildningsnämnden avseende läsåret 
2020/2021. Uppföljningen innehåller framförallt information om hur 
verksamheten är organiserad och hur de arbetar med det systematiska 
kvalitetsarbetet samt det förebyggande och främjande arbetet i elevhälsan. 
Kvalitetsrapporten innehåller inga nyckeltal för uppföljning av elevhälsans 
verksamhet. I den kvalitativa analysen och slutsatsen utav det gångna året framgår 
att frånvaro är ett utvecklingsområde. Därav har den gemensamma 
frånvarotrappan implementerats för att tydliggöra hur arbetet med frånvaro ska 
ske och att närvaroteamet är en viktig del i arbetet. Vidare konstateras att den 
ökade frånvaron är ett tecken på psykisk ohälsa, vilket därav även utgör ett 
utvecklingsområde. Vidare uppges att analyser även visar behov av att öka 
kunskapen kring inkluderande lärmiljöer.  

Kvalitetsrapporten innehåller även en bilaga med resultatet av kommunens 
elevenkät. Elevenkäten innehåller inga frågor som är specifikt kopplade till 
elevhälsan eller elevernas psykiska hälsa.  

 Återrapportering till nämnden 

Uppföljningen till nämnden avseende elevhälsan utgår från nämndens årshjul. Vi 
har tagit del av nämndens protokoll och kallelser för år 2021. Nämnden får 
återrapportering kring elevhälsan genom patientsäkerhetsberättelsen och 
kvalitetsrapporten. Nämnden får enligt uppgift återrapportering kring arbetet med 
elevhälsan och utvecklingen av pågående utvecklingsprojekt av elevhälsochef vid 
informationspunkterna på nämndssammanträdena. Det går dock inte att utläsa vad 
som har rapporterats i kallelser eller protokoll.  
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 Bedömning  

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga former för uppföljning och 
återrapportering av elevhälsans verksamhet. Vi ser positivt på att det sker muntliga 
uppföljningar i elevhälsans yrkesforum och i rektorsgruppen samt med lärare efter 
insatser i klassrummen. Vi noterar dock att skolenheternas uppföljning och den 
förvaltningsövergripande uppföljningen framförallt innehåller beskrivning av hur 
elevhälsan arbetar och vilka utvecklingsområden som de identifierat. Vi bedömer 
att det saknas tillräcklig uppföljning av arbetet som har genomförts och hur 
elevernas hälsa ser ut. Vi bedömer att det är av vikt att säkerställa tillräckliga 
nyckeltal för uppföljning och analys avseende elevhälsans arbete och elevernas 
hälsa i syfte kunna vidta ändamålsenliga åtgärder och utveckla arbetet i framtiden.  
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6 Samverkan 

Revisionskriterium  

Detta avsnitt ämnar svara på revisionsfrågan om det finns ändamålsenliga former 
för samverkan såväl internt som externt.  

I Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning anges att arbetet i elevhälsan 
förutsätter en hög grad av intern och extern samverkan. Samverkan ska användas 
som ett medel för att lösa sammansatt problematik där kompetensen från flera 
professioner är nödvändig. Samverkan bör ha ett tydligt syfte. I vägledningen anges 
att en framgångsrik samverkan kräver struktur som tydliga mål för samverkan samt 
att ha en tydlig arbetsfördelning och rutiner. 

 Samverkan  

Av intervjuade upplevs samverkan internt mellan rektorer och 
elevhälsoprofessioner som välfungerande och det finns forum för samverkan, vilket 
beskrivs i avsnitt fyra. 

Vid intervju framkommer att det pågår ett arbete med att utveckla samverkan med 
socialtjänsten. Enligt intervjuade har samverkan med socialtjänsten fungerat dåligt. 
Detta beror enligt intervjuade på att elevhälsan inte har lyckats få en tillräcklig 
kontakt med socialtjänsten i olika ärenden, där man upplevt behov av deras stöd. 
Vissa intervjuade uppger även att de har saknat en uppföljning kring vad som hänt 
med deras orosanmälan. Den samverkan som finns med socialtjänsten idag är att 
lärare och elevhälsopersonal kontaktar socialtjänsten för rådgivning i 
avidentifierade ärenden. 

I utbildningsnämndens kvalitetsrapport för läsår 2020/2021 framgår att ett 
prioriterat utvecklingsområde för kommande läsår är att arbeta för stärkt 
samarbete med socialtjänsten och polisen för att fler elever ska få en trygg uppväxt. 
Det framgår även att ett prioriterat utvecklingsområde är fortsatt samverkan med 
externa aktörer för att stärka arbetet med psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Intervjuade uppger att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skåne är hårt 
belastade. Detta föranleder att ärenden som lämnas till BUP ofta faller tillbaka på 
elevhälsan, vilket innebär en utmaning för det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Detta har inneburit att det åtgärdande arbetet tagit för stor plats från det 
förebyggande och främjande arbetet. Vid intervjuer framkommer att BUP skulle 
hålla en föreläsning för skolpersonal och elevhälsan om hur de kan upptäcka tidiga 
tecken på ätstörningar. Detta har dock inte genomförts ännu. Enligt uppgift har det 
uppstått ökade problem avseende ätstörningar efter pandemin och skolpersonal 
har i större utsträckning vänt sig till elevhälsan för rådgivning. 

 Bedömning  

Vi bedömer att det finns en ändamålsenlig samverkan internt inom förvaltningens 
verksamhet men inte externt. Bedömningen grundas på att samverkan med 
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socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin inte är välfungerande. Vi noterar 
dock att detta framförallt beror på hög arbetsbelastning hos parterna. Vi ser 
positivt på att samverkan med socialtjänsten är ett prioriterat utvecklingsområde.  
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7 Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden till viss del bedriver ett 
ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa 
bland unga. Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete av elevhälsan vid 
granskningens tidpunkt, vilket syftar till att upprätta ett systematiskt 
kvalitetsarbete och öka likvärdigheten mellan skolenheterna. Detta ser vi positivt 
på. Vår bedömning är att det finns behov av att säkerställa en tillräcklig 
kartläggning, analys och uppföljning av elevhälsans arbete samt elevernas hälsa i 
syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder för att utveckla arbetet framöver. Vi 
bedömer även att skillnaderna mellan skolenheternas elevhälsoarbete utgör en risk 
för likvärdigheten. Vi bedömer även att det är av vikt att säkerställa att fördelningen 
av elevhälsoresurser utgår från elevernas behov, med hänsyn till elevantal och 
socioekonomisk bakgrund, för att stärka likvärdigheten.  

Revisionsfråga  Svar 

 Är elevhälsans 
organisation 
ändamålsenlig utifrån dess 
uppdrag och de behov som 
finns (resurser, 
kompetens och 
tillgänglighet) 

Till stor del. Intervjuade upplever 
elevhälsoresurserna som 
tillräckliga och tillgängliga samt 
att det finns tillräcklig kompetens. 
Vi noterar dock att kompetens 
kring arbete med elevernas 
psykiska hälsa uppges vara ett 
utvecklingsområde. Vi noterar 
därtill att elevhälsan fördelas 
jämnt till skolenheterna och inte 
utgår från variationer mellan 
skolenheterna. Vi bedömer att det 
är av vikt att säkerställa att 
fördelningen utgår från elevernas 
olika behov. 

 Säkerställer nämnden att 
elevhälsan arbetar 
förebyggande och 
hälsofrämjande på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Delvis. Det finns ett 
ledningssystem för elevhälsan, 
som innehåller de delar det ska. 
Elevhälsans arbete och elevernas 
hälsa kartläggs och analyseras 
kontinuerligt av elevhälsans 
professioner och rektorer i olika 
forum. Dock är inte 
kartläggningen tillräcklig för att 
identifiera bakgrunden till den 
ökade psykiska ohälsan. Vi ser 
även en risk för likvärdigheten 
mellan skolenheternas 
elevhälsoarbete, då deras 
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kartläggning och styrning skiljer 
sig i utförlighet.  

 Finns det ändamålsenliga 
former för uppföljning och 
återrapportering av 
elevhälsans verksamhet? 

Delvis. Det finns forum för 
muntliga uppföljningar samt 
dokumenterade uppföljningar på 
enhetsnivå och 
förvaltningsövergripande nivå. 
Uppföljningen saknar dock 
tillräckliga nyckeltal för 
redovisning av elevhälsans arbete 
och elevernas hälsa.    

 Finns det ändamålsenliga 
former för samverkan, 
såväl internt som externt? 

 Avser särskilt samverkan 
med socialtjänsten.  

Det finns en ändamålsenlig 
samverkan internt men inte 
externt. Den externa samverkan 
med socialtjänsten och barn- och 
ungdomspsykiatrin är inte 
fungerande på grund av hög 
arbetsbelastning på parterna.  

 

 Rekommendationer  

Utbildningsnämnden 

 Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, 
till exempel utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter.  

 Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker 
till elevernas ohälsa.  

 Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på 
styrning, kartläggning och uppföljning.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga 
nyckeltal.   
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8 Källförteckning 

Intervjuade funktioner:  
 Utbildningschef 
 Elevhälsochef  
 Urval av elevhälsopersonal (kurator, skolsköterska och funktion från 

närvaroteam) 
 Rektorer från tre skolor 

Analyserade dokument:  

 Organisation av elevhälsan, 2022 

 Riktlinjer och ledningssystem för elevhälsan, läsår 2021/2022 (redigering 
pågår) 

 Kvalitetsrapport utbildningsnämnden 2020/2021 

 Innehåll och mål för utvecklingsprojekt SPSM 

 Elevenkät Höganäs kommun, 2021 

 Elevhälsoplan Lerbergsskolan 2020 

 Årshjul för plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
värdegrundsarbete samt elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, Lerbergsskolan  

 Plan för elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete läsåret 
21/22, lerbergsskolan 

 Kvalitetsrapport utbildningsnämnden 2020/2021, Lerbergsskolan  

 Rutin för att tidigt uppmärksamma skolfrånvaro, Lerbergsskolan  

 Taktisk agenda elevhälsa lerbergsskolan, 2020 

 Elevhälsans utvärdering, Lerbergsskolan 2021 

 Utvärdering/nulägesbeskrivning för Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling, Lerbergsskolan  

 Analys för prioriterade utvecklingsområden 21/22, Nyhamnsskolan  

 Presentation elevhälsoarbete, Nyhamnsskolan  

 Elevhälsoplan läsår 2021-2022, Nyhamnsskolan  

 Elevhälsans mål och aktiviteter, Nyhamnsskolan  

 Prioriterade mål och aktiviteter läsår 2021/2022, Nyhamnsskolan  

 Rutin för ökad skolnärvaro på Nyhamnsskolan, 2021 

 Stöddokument för EHT-besök, Nyhamnsskolan  

 Kvalitetsrapport utbildningsnämnden 2020/2021, Vikenskolan  

 Elevhälsoplan 2022, Vikenskolan  
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9 Revisionskriterier 

 Kommunallag (2017:725) 6 kap 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt 
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

 Skollag (2010:800) 

Skollagens 2 kap. 25 § anger att det ska finnas elevhälsa för elever i grundskolan. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal 
med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.  

Skollagens 3 kap. 7 § framgår att om skolan befarar att en elev inte kommer nå 
kunskapskraven ska denna få extra anpassningar. Om det finns skäl att anta att 
sådana anpassningar inte är tillräckliga ska behov av särskilt stöd utredas. 
Skollagens 7 kap. 19 a § anger att om en elev har upprepad eller längre frånvaro 
ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras med 
elevhälsan samt i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. 

 Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan (2016) 

Vägledningen anger att det ska finnas tillgång till den personal och de resurser som 
krävs för att elevhälsan ska kunna utföra sina samlade arbetsuppgifter utifrån vad 
som anges i skollagen samt i andra lagar och författningar på området.  

Arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser bedrivs på 
olika nivåer: organisation, grupp och individ. Hälsofrämjande arbete syftar till att 
stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det 
hälsofrämjande arbetet innebär att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Det förebyggande arbetet ska syfta till att minska risken för 
ohälsa. Planering av det förebyggande arbetet ska utgå från kunskap om vad som 
orsakar ohälsa, vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter att nå 
utbildningens mål  

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet förutsätter ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska vara en pågående process och innehålla 
följande cykliska faser: 

 Följa upp resultat och måluppfyllelse 
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 Analysera och bedöma utvecklingsbehovet 
 Planera 
 Genomföra 

Samtliga delar i processen ska dokumenteras. Inom elevhälsan innefattar 
kvalitetsarbetet exempelvis att analysera åtgärdsprogram, utvärderingar och 
hälsosamtal för att sammanställa kunskap och kartläggning av elevhälsans arbete 
och behov hos eleverna. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär även att 
konkretisera professionernas ansvarsområde, se över samarbetsrutiner och behov 
av kompetensutveckling.  

I vägledningen anges att arbetet i elevhälsan förutsätter en hög grad av intern och 
extern samverkan med exempelvis socialtjänsten. Samverkan ska användas som ett 
medel för att läsa sammansatt problematik där kompetensen från flera professioner 
är nödvändig. Samverkan bör ha ett tydligt syfte. I vägledningen anges att en 
framgångsrik samverkan kräver struktur som tydliga mål för samverkan samt att ha 
en tydlig arbetsfördelning och rutiner.  
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ordförande) 
Ronnie Larsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Emma Wennerholm (V)  ersätter Reinhold Knutsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Gertrud Greén (C) 

Sören Ravn (SD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §200 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Eva Hemström (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Eva Hemström (C)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-10 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/267 
§ 200 
GODKÄNNANDE AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV VIPPAN 3, 
KAPELLGATAN 2 
Sammanfattning av ärendet   
På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2021, § 79, fick kommunstyrelsens teknik- 
och fastighetsförvaltningen i uppdrag att kontraktera mäklare och sälja fastigheten Vippan 3 
(Kapellgatan 2) till högstbjudande med prövningsrätt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått in ett anbud på 3 mnkr. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 25 oktober 2022, § 115, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 september 2022, 
Svensk fastighetsförmedling, mejl den 19 september 2022, 
Kommunfullmäktige, beslut den 11 november 2021, § 79.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna anbudet och sälja fastigheten till vinnande anbudsgivare, 
 
att ge kommunstyrelsens teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-09-19    KS/2021/267 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Försäljning av Vippan 3, Kapellgatan 2 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag på kommunfullmäktiges möte den 11 november 
2021, § 79, att kontraktera mäklare och sälja fastigheten till högstbjudande med prövningsrätt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått in ett anbud på 3 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 september 2022, 
Svensk fastighetsförmedling, mejl den 19 september 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna anbudet och sälja fastigheten till vinnande anbudsgivare, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen. 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-09-30    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) 

Gertrud Greén (C) (vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Peter Schölander (M) 
Anders Ståhl (M) 
Pia Möller (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Judith Melin (M) 
Ingemar Narheim (M) 
Solweig Stjernvall (M) 
Olof Suneson (M) 
Bo Caperman (M) 
Anna Larsson (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Ulf Molin (C) 
Anna Hedbrant (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Fredrik Eljin (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Carola Persson (S) 
Emma Wennerholm (V) 
Johan Ingvarson (MP) 
Göran Lock (MP) 
Christian Johansson (SD) 
Ingemar Idegård (SD) 
Sixten Paulsson (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Ulrika Adsersen (L) 
Ann-Britt Strufve (M)  ersätter Petér Kovács (M) 
Fredrik Walderyd (M)  ersätter Marie Tidedal (M) 
Lina Östergren (M)  ersätter Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
Bertil Ziegler (M)  ersätter Margareta Widell (M) 
Ann-Margreth Larsson (S)  ersätter Anneli Eriksson (S) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Peter Graff (S) 
Maria Jönsson (MP)  ersätter Barbro Stigsdotter (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Kjell-Arne Greén (C) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 13:00-18:00 
  
Paragrafer §79 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-09-30    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) med Barbara Struglics Bogs (KD) som ersättar 
Lennart Nilsson (S) med Johan Ingvarson (MP) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2021-10-15 
 
UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gustaf Wingårdh (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Göran Bengtsson (M) med Barbara Struglics Bogs (KD) som ersättar                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S) med Johan Ingvarson (MP) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-09-30    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/267 
§ 79 
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 socialnämnden 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 kommunstyrelsens teknik- och fastighetsförvaltning att fastigheten säljs på öppna marknaden. 
 
En marknadsvärdering har genomförts som visar att värdet är beräknat till 3 mnkr. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 21 september 2021, § 164, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 juni 2021, § 81, 
Fastighetsbyrån, värdeutlåtande den 12 april 2021, 
Mejl, avstående från intresse att bedriva förskola i fastigheten den 17 maj 2021. 

  
Förslag till beslut 
Peter Schölander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.   

 
Beslut 

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

 
Beslutet ska skickas till  

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Socialförvaltningen 

 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-11
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Försäljning av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs 
Markutveckling AB 

KS/2022/1323 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Anna Larsson (M)  ersätter Nils Hyllienmark (M) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) (vice 
ordförande) 
Ronnie Larsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Emma Wennerholm (V)  ersätter Reinhold Knutsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Gertrud Greén (C) 

Sören Ravn (SD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §201 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Eva Hemström (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Eva Hemström (C)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-10 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1323 
§ 201 
FÖRSÄLJNING AV HÖGANÄS 34:55 TILL NORRA HÖGANÄS 
MARKUTVECKLING AB 
Sammanfattning av ärendet   
Beslut är sedan tidigare taget att den strategiska markreserven som Höganäs kommun äger ska ägas av 
kommunens helägda bolag Norra Höganäs Markutveckling AB (559246-2567). Denna försäljning är ett 
steg i ledet för att genomföra det beslutet. Fastigheten som berörs av försäljningen Höganäs 34:55, se 
köp med bilagor i beslutsunderlaget.  
 
Ärendet har föregåtts av en fastighetsreglering för att renodla Höganäs 34:55 som 
exploateringsfastighet och fler fastighetsregleringar följer efter genomfört köp. 
  
Beslutsunderlag 
Planutskottet, beslut den 25 oktober 2022, § 60 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 5 oktober 2022, 
Höganäs kommun, köpekontrakt inklusive bilagor den 5 oktober 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljningen av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs Markutveckling AB enligt 
beslutsunderlaget. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-10-05    KS/2022/1323 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Försäljning av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs 
Markutveckling AB 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut är sedan tidigare taget att den strategiska markreserven som Höganäs kommun äger ska ägas av 
kommunens helägda bolag Norra Höganäs Markutveckling AB (559246-2567). Denna försäljning är ett 
steg i ledet för att genomföra det beslutet. Fastigheten som berörs av försäljningen Höganäs 34:55, se köp 
med bilagor i beslutsunderlaget.  
 
Ärendet har föregåtts av en fastighetsreglering för att renodla Höganäs 34:55 som exploateringsfastighet 
och fler fastighetsregleringar följer efter genomfört köp.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 5 oktober 2022, 
Höganäs kommun, köpekontrakt inklusive bilagor.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna försäljningen av Höganäs 34:55 till Norra Höganäs Markutveckling AB enligt 
beslutsunderlaget. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Karl Rüter 

  Exploateringschef 
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 2022-10-05  

 

 

 HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

Exploateringsavdelningen 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  

WWW.HOGANAS.SE 

 

1 (5) 

 
Diarienummer: KS/2022/1323 

KÖPEKONTRAKT  
 
 
Följande avtal om fastighetsöverlåtelse har ingåtts mellan 

 

(1) Höganäs kommun, org. nr. 212000-1165 

Centralgatan 20  

263 38 Höganäs 

(Hädanefter benämnd ”Säljaren” i avtalet.) 

 

och 

 

(2) Norra Höganäs Markutveckling AB, (559246-2567) 

Centralgatan 20  

263 38 Höganäs 

(Hädanefter benämnd ”Köparen” i avtalet.) 

 

gemensamt benämnda ”Parterna” i detta avtal. 

 

 

Bakgrund 
 

Säljaren äger fastigheten Höganäs 34:55 (hädanefter ”Fastigheten”). Bilaga 1 är en karta över fas-

tigheten. Fastigheten ska övergå till Höganäs Mark- och Exploatering AB som ett led i att över-

föra kommunens markreserv för exploateringsmark till exploateringsbolagen. Parterna har denna 

dag ingått följande överenskommelse.   

1. Överlåtelseförklaring  

1.1. Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen för en köpeskilling om SEXHUND-

RATJUGOFEMTUSEN kronor (625 000 kronor) i enlighet med villkoren i detta avtal. 

2. Tillträdesdag 

2.1. Köparen skall tillträda Fastigheten 2022-11-01 (hädanefter ”Tillträdesdagen”) om inte 

Parterna skriftligen överenskommer annan dag.  
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3. Betalning av köpeskillingen 

3.1. Betalningen av köpeskillingen skall göras till Säljarens konto mot faktura och erläggas 

enligt följande: 

3.1.1. Köparen ska betala SEXTIOTVÅTUSEN kronor (62 000) på dagen för un-

dertecknandet av detta avtal, och 

3.1.2. Köparen skall betala återstående del av köpeskillingen motsvarande FEM-

HUNDRASEXTIOTRETUSEN kronor (563 000) på Tillträdesdagen. 

3.2. Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen när Köparen erlagt full betalning.  

4. Villkor för köpet 

4.1. Parterna är överens om att köpets fullbordan och bestånd förutsätter följande: 

4.1.1. att kommunfullmäktige eller annat behörigt kommunalt organ godkänner detta 

köpeavtal senast 2022-10-31 och beslutet därefter vinner laga kraft. 

4.2. Ifall [förutsättningen ovan/ någon av förutsättningarna ovan] inte uppfylls, upphör avta-

let gälla och Parternas prestationer under detta avtal går åter.  

5. Lagfart  

5.1. Alla lagfarts-, inteckningskostnader och dylika kostnader med anledning av denna över-

låtelse skall bäras av Köparen ensam.  

6. Garantier 

6.1. Säljaren garanterar följande förhållanden: 

6.1.1. Att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten. 

6.1.2. Att Fastigheten på dagen för undertecknandet av detta avtal inte besväras av 

några inteckningar, inskrivningar, servitut eller andra rättigheter utöver vad 

som framgår av utdraget ur fastighetsregistret. 

6.1.3. Att Säljaren från undertecknandet av detta avtal till och med Tillträdesdagen 

inte kommer upplåta några nya servitut eller andra rättigheter i Fastigheten 

utan Köparens skriftliga medgivande. 

6.1.4. Att det inte föreligger någon tvist eller förelägganden från myndigheter som 

berör Fastigheten.   

 

6.2. Inga utfästelser eller garantier lämnas i övrigt av Säljaren.  

7. Garantibrister 

7.1. Säljaren svarar för direkt skada som garantibrist orsakar Köparen.  

Page 77 of 277



  Sida 3 av 5 

8. Köparens rådighet 

8.1. Säljaren åtar sig, i detta avtal, inget ansvar för att Köparen kan utnyttja Fastigheten för 

det ändamål som Köparen förvärvar Fastigheten. Inte heller åtar sig Säljaren, i detta av-

tal, något ansvar för att eventuella tillstånd (inkluderat bygglov, marklov och anlägg-

ningsbeslut) kommer erhållas för Köparen eller dennes verksamhet på Fastigheten.  

9. Risken  

9.1. Risken för Fastigheten övergår från Säljaren till Köparen på Tillträdesdagen. 

10. Fördelning av kostnader och intäkter 

10.1. Kostnader och intäkter hänförliga till Fastigheten skall fördelas mellan Parterna utifrån 

om de belöper på tiden fram till Tillträdesdagen eller därefter. Alla eventuella kostnader 

(inkluderat skatt, driftskostnader, periodiska avgifter, kostnader för anläggningar, väg-

samfälligheter och dylikt) fram till Tillträdesdagen skall bäras av Säljaren och för tiden 

därefter av Köparen. Alla eventuella intäkter fram till Tillträdesdagen tillfaller Säljaren 

och därefter Köparen. 

11. Förbehåll för servituts- och nyttjanderätter 

11.1. Av utdraget ur fastighetsregistret (Bilaga 2) samt Bilaga 3 framgår de servituts- och nytt-

janderätter som belastar Fastigheten. Alla avtal till grund för belastningarna – såsom ser-

vituts-, arrende-, och hyresavtal – skall överlämnas till Köparen senast på Tillträdesda-

gen. Även eventuella avtal till grund för servitutsrätter för Fastigheten överlämnas till 

Köparen senast på Tillträdesdagen. 

11.2. Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt gällande servituts-, arrende-, och hyresavtal 

vilka berör Fastigheten övertas av Köparen på Tillträdesdagen.  

12. Åtgärder på Tillträdesdagen 

12.1. På Tillträdesdagen, när full betalning gjorts, skall Köpeskillingen kvitteras genom upp-

rättande av köpebrev.  

12.2. Alla eventuella handlingar, ritningar, nycklar och dylikt av betydelse som hör till Fastig-

heten och innehas av Säljaren skall överlämnas till Köparen senast på Tillträdesdagen.  

13. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 

13.1. Parternas rättigheter respektive skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas till tredje 

part utan den andra Partens skriftliga medgivande.  
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14. Avtalsändringar och tillägg 

14.1. Alla ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av Par-

terna för att gälla. 

14.2. Detta avtal, med tillhörande bilagor, uttömmer Parternas reglering av fastighetsköpet. 

Bestämmelserna i detta avtal ersätter, således, all tidigare korrespondens, alla muntliga 

uttalanden såväl som alla tidigare överenskommelser mellan Parterna gällande detta fas-

tighetsköp. 

15. Giltighet 

15.1. Ifall något villkor i detta avtal skulle bedömas ogiltigt, är Parterna överens om att ogiltig-

heten endast skall drabba villkoret ifråga och att avtalet i övrigt skall gälla oförändrat så-

vida ogiltigheten inte resulterar i att någon av Parternas huvudsakliga syfte med avtalet 

förfaller.  

15.2. Skulle detta avtal på grund av myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller tvingande lag 

vara ogiltigt, upphävas eller förfalla helt eller delvis är Parterna överens om att detta inte 

berättigar någondera Part till skadestånd eller ersättning från den andra Parten.  

16. Lagval och tvist 

16.1. Detta avtal är underkastat svensk rätt. Alla tvister med anledning av avtalet skall avgöras 

av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans såvida tvingande lag 

inte stadgar att domstolen är obehörig att pröva tvisten ifråga. 
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Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit varsitt exemplar. Avtalet har tre 

(3) bilagor. 

 

Bilagor: 

Bilaga 1, ”Karta över Fastigheten” 

Bilaga 2, ”Utdrag ur fastighetsregistret” 

Bilaga 3, ”Arrendeavtal”  

 

 

Ort/datum  Ort/datum 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

Peter Schölander  Peter Schölander 

För Säljaren (Höganäs kommun)  För Köparen (Norra Höganäs Markutveckling 

AB)  

 

………………………………………….  …………………………………………… 

Herman Crespin  Gustav Wingårdh 

 

 

 

Säljarens och Köparens egenhändiga namnteckningar har bevittnats av: 

 

Ort och dag som ovan 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 
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Utökat val av krisledningsnämnd för 
mandatperioden 2022-2026 

KS/2022/1377 
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
     2022-11-24  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

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

 KS/2022/1377 
§ 
Utökat val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2022-2026 

Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap Lagen 
(2006:544) om kommuners - och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 27 oktober 2022 att utöka krisledningsnämnden med ytterligare en 
ledamot samt ersättare. Detta eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott, som de facto utgör 
krisledningsnämnden utökades från fem till sex ledamöter och ersättare. Därför ska val förrättas för dessa 
utökade platser i krisledningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige, beslut den 27 oktober 2022, § 133, 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 november 2022, § 208. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja följande krisledningsnämnd för tiden från och med den 24 oktober 2022 till kommunfullmäktiges 
andra sammanträde efter kommunfullmäktigevalet 2026: 
 
Ledamöter  Ersättare 
[…] 
6. Eva Hemström (C) 6. Sandra Kovács (M)  
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Leif Löwegren (SD) 
Anna Larsson (M)  ersätter Nils Hyllienmark (M) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) (vice 
ordförande) 
Ronnie Larsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Emma Wennerholm (V)  ersätter Reinhold Knutsson (S) 
Elisabeth Eriksson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Gertrud Greén (C) 

Sören Ravn (SD) 
  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jan Kivisaar (kommunikatör) 
  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §208 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Eva Hemström (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Eva Hemström (C)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-10 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-11-08    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1344 
§ 208 
VAL AV UTÖKAT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT FÖR 
MANDATPERIODEN 2022-2026 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslöt den 27 oktober 2022, § 131, att utöka kommunstyrelsens arbetsutskott 
från fem ledamöter samt ersättare till sex ledamöter samt ersättare. Kommunstyrelsen har nu därför att 
förrätta val av ytterligare en ledamot samt ersättare till arbetsutskottet.  
  
Förslag till beslut 
Eva Hemström (C) föreslår kommunstyrelsen att välja Eva Hemström (C) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen att välja 
Sandra Kovács (M) till ersättare. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att förrätta nedanstående val för tiden från och med den 8 november 2022 till kommunstyrelsens 
första sammanträde efter kommunfullmäktigevalet 2026: 
  
Arbetsutskott 
Ledamöter                                   Ersättare 
6. Eva Hemström (C) 6. Sandra Kovács (M) 
 
 
Beslutet ska skickas till  
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Eva Hemström 
Sandra Kovács 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-10-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Petér Kovács (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (2:e vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Peter Schölander (M) 
Pia Möller (M) 
Marie Tidedal (M) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Bo Caperman (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Gustaf Wingårdh (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Walderyd (M) 
Pia Lidwall (KD) 
Fredrik Eljin (KD) 
Johan Ingvarson (MP) 
Göran Lock (MP) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Carola Persson (S) 
Peter Graff (S) 
Alexander Malmqvist (S) 
Ann-Magreth Larsson (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Mikael Bendz (L) 
Christian Johansson (SD) 
Sören Ravn (SD) 
Lars-Erik Nilsson (SD) 
Johan Westrell (SD) 
Emma Wennerholm (V) 
Olof Suneson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Roger Andersson (M)  ersätter Göran Bengtsson (M) 
Anna Hedbrant (C)  ersätter Gertrud Greén (C) 
Gary Paulsson (S)  ersätter Heléne Nyholm (S) 
Karin Bagger (MP)  ersätter Maria Jönsson (MP) 
Ingemar Idegård (SD)  ersätter Sixten Paulsson (SD) 
Dylan Zohar (SD)  ersätter Lars Metsäketo (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Barbara Struglics Bogs (KD) 

Elisabeth Berg (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Gabriella Andersson (S) 
Mikael Wibom (MP) 
Håkan Balcker (L) 
Tal Henieksson Zohar (SD) 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-10-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 18:30-20:15 
  
Paragrafer §133 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pia Möller (M) med Peter Schölander (M) som ersättare 
Ros-Mari Paulsson (L) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2022-11-09 
 
UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Péter Kovács (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Pia Möller (M) med Peter Schölander (M) som ersättare                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Ros-Mari Paulsson (L) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-10-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1377 
§ 133 
Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2022-2026, samt 
revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Sammanfattning av ärendet   

Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap Lagen 
(2006:544) om kommuners - och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Nuvarande reglemente anger att krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem 
ersättare. Med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott utökas från fem till sex ledamöter samt 
ersättare behöver krisledningsnämndens reglemente uppdateras. 
Kommunstyrelsens presidium ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övriga ledamöter samt ersättare 
ska utses ur kommunstyrelsen av val förrättat av kommunfullmäktige. I ledningsplan vid extraordinära 
händelser som antogs av kommunfullmäktige den 19 mars 2015, § 51, står det att denna 
ledningsorganisation som träder i kraft utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, som bemyndigas att 
fatta alla erforderliga beslut, inkluderande även sådana som vid normala förhållanden ankommer på annan 
nämnd. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 27 oktober 2022, § 194, 
Kommunledningskontoret, reviderat reglemente för krisledningsnämnden den 20 oktober 2022. 

  
Förslag till beslut 
Peter Schölander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt att valet av den 
sjätte ordinarie ledamoten och ersättaren i krisledningsnämnden bordläggs till nästa sammanträde. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Péter Kovács (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut tillsammans med Peter 
Schölanders (M) yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
förslagen.  

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden daterat den 20 oktober 2022, KF-bilaga 13/2022, 
 
att välja följande krisledningsnämnd för tiden från och med den 15 oktober 2022 till kommunfullmäktiges 
andra sammanträde efter kommunfullmäktigevalet 2026: 
 
Ledamöter                           Ersättare 
1. Peter Schölander (M)        1. Nils Hyllienmark (M) 
2. Pia Lidwall (KD)                2. Fredrik Eljin (KD) 
3. Johan Ingvarson (MP)       3. Göran Lock (MP) 
4. Lennart Nilsson (S)           4. Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
5. Christian Johansson (SD)   5. Louise Stjernquist (L) 
6.  ...                                   6. ... 
Ordförande: Peter Schölander (M)  
Vice ordförande: Johan Ingvarson (MP)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-10-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

att bordlägga valet av den sjätte ordinarie ledamoten och ersättaren i krisledningsnämnden. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (kommunkansliet) 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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HÖGANÄS KOMMUN  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6)

Ersätter KFS 2016:24 2022:15

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners – och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar krisledningsnämndens 
verksamhet, ska kommunallagens bestämmelser tillämpas.

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

1 §
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap 
Lagen (2006:544) om kommuners - och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.

Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
region.

VERKSAMHET

2 §
Verksamhetens igångsättande och upphörande

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har även vice 
ordförande förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i ordning 
efter levnadsålder.

Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, 
får nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av 
kommunfullmäktige.

3 § 
Befogenheter

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger ska

KF-bilaga 13/2022
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krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra 
nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet som 
är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

4§
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i fredstid 
samordnas och att informationen till allmänheten samordnas.

5§
Bistånd mellan kommuner och kommuner och region

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och region som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat region med hälso- och 
sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller regionet.
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen.
Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av händelsen

6§
Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning

Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom 
nämndens verksamhet.

7§ 
Förvaltningsorganisation

Krisledningsnämndens administration ombesörjs av kommunledningskontoret.
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RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

8§
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
Besluten ska föreligga i fullständig och skriftlig form vid sammanträdet.

9§
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna – och 
planerade åtgärder.

KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

10§ 
Sammansättning

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Av nämndens 
fem ledamöter väljs ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande.

Krisledningsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Av nämndens 
sex ledamöter väljs ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 
ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamöter samt ersättare ska 
utses av kommunfullmäktige ur kommunstyrelsen.

11§
Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.
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12§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.

Ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna.

13§
Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 
kommunledningskontorets kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

14§
Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden 
har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

SAMMANTRÄDENA

15§ 
Tidpunkt

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det.

16§ 
Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I brådskande fall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

17§
Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

18§ 
Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig 
motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av 
protokollet.

19§ 
Delgivning

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens 
sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

20§
Brådskande ärenden

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. 
Har även vice ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av 
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krisledningsnämnden i ordning efter levnadsålder.

21§
Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av respektive förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd 
som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar.
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Val av revisorer, kommunala organ samt 
ägarombud vid bolagsstämmor 

KS/2022/1344 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING  
 

 2022-11-15    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Pia Möller (M) (ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) (vice ordförande) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Göran Lock (MP) 
Christian Johansson (SD) 
Emma Wennerholm (V) 
Marie Tidedal (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Eva Hemström (C)  ersätter Anna Hedbrant (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Wivi-Anne Broberg (S) 

Johan Ingvarson (MP) 
  
Övriga närvarande  Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Fanny Lundqvist (utskottsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-10:00 
  
Paragrafer §4 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Barbara Struglics Bogs (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Barbara Struglics Bogs (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1344 
§ 4 
BEREDNING AV VAL AV REVISORER, KOMMUNALA ORGAN SAMT 
ÄGAROMBUD VID BOLAGSSTÄMMOR 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktiges valberedning har att bereda val av revisorer, kommunala organ samt ägarombud 
vid bolagsstämmor för perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 
  
Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till revisionen 
Ordförande Pia Möller (M), Eva Hemström (C), Barbara Struglics Bogs (KD), Ros-Mari Paulsson (L) 
och Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja följande 
ledamöter till revisionen: Hazze Brokopp (S), Lars Bergwall (M), Sten Nordqvist (L), Bertil Toresson 
(KD) och Claes Pettersson (C). 
  
Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Hazze Brokopp 
(S) till ordförande.  
  
Ros-Marie Paulsson (L) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Sten Nordqvist 
(L) till ordförande.  
  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Lars Bergwall 
(M) till vice ordförande. 
 
Beslutsgång - avseende val av ledamöter och vice ordförande till revisionen 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslagen. 
  
Beslutsgång - avseende val av ordförande till revisionen 
Ordförande Pia Möller (M) ställer Reinhold Knutssons (S) förslag mot Ros-Marie Paulssons (L) förslag 
under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla Reinhold Knutssons (S) förslag till 
beslut. 
  
Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden till utbildningsnämnden 
Ordförande Pia Möller (M), Johan Ingvarson (MP), Eva Hemström (C), Barbara Struglics Bogs (KD), 
Christian Johansson (SD), Ros-Mari Paulsson (L) och Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen 
föreslå kommunfullmäktige att välja följande ledamöter till utbildningsnämnden: Pia Möller (M), Britt-
Inger Hillhammar Ekberg (M), Mona Björkman Narheim (M), Bo Caperman (M), Anna Pihlqvist 
(MP), Pehr Frykman (C), Leif Löwegren (SD), Gudrun Zettergren (SD), Elisabeth Eriksson (L), Carola 
Persson (S) och Alexander Malmqvist (S). Till ersättare föreslås: Charlotte Lewenhaupt (M), Roger 
Andersson (M), Anneli Söderhjelm (M), Joakim Jacobsson (M), Barbara Struglics Bogs (KD), Christian 
Ericsson (SD), Mikael Bendz (L), Lene Pedersen (S) och Amer Ali Aiysh (S). 
  
Vice ordförande Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja 
Pia Möller (M) till ordförande samt att välja Carola Persson (S) till 2:e vice ordförande. 
  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Britt-Inger 
Hillhammar Ekberg (M) till 1:e vice ordförande. 
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Christian Johansson (SD) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Leif Löwegren 
(SD) till 2:e vice ordförande.  
  
Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande samt 1:e vice ordförande till utbildningsnämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslagen. 
  
Beslutsgång - avseende val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer Reinhold Knutssons (S) förslag mot Christian Johanssons (SD) 
förslag under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla Reinhold Knutssons (S) 
förslag till beslut. 
  
Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden till socialnämnden 
Ordförande Pia Möller (M), Johan Ingvarson (MP), Eva Hemström (C), Barbara Struglics Bogs (KD), 
Christian Johansson (SD), Ros-Mari Paulsson (L) och Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen 
föreslå kommunfullmäktige välja att följande ledamöter till socialnämnden: Marie Tidedal (M), Thomas 
Delerud (M), Annette Rietz (M), Chandanie Agardh (M), Mikael Wibom (MP), Thomas Nilsson (KD), 
Gudrun Zettergren (SD), Mikael Stjernquist (L), Roger Nilsson (L), Peter Graff (S) och Ann-Magreth 
Larsson (S). Till ersättare föreslås Gunilla Tengvall (M), Anneli Söderhjelm (M), Camilla Göransson 
(M), Anna Hedbrant (C), Inga-Maj Hult (KD), Ann-Charlotte Tengwall (SD), Emilie Paulsson (L), 
Stefan Berggren (S) och Anna Paulsson (S). 
  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Marie Tidedal 
(M) till ordförande. 
  
Johan Ingvarson (MP) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Mikael Wibom 
(MP) till 1:e vice ordförande. 
  
Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Peter Graff (S) till 
2:e vice ordförande. 
  
Ros-Marie Paulsson (L) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Mikael Stjernquist 
(L) till 2:e vice ordförande.  
  
Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och 1:e vice ordföranden till socialnämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslagen. 
  
Beslutsgång - avseende val av 2:e vice ordföranden till socialnämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer Reinhold Knutssons (S) förslag mot Ros-Marie Paulsson (L) förslag 
under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla Reinhold Knutssons (S) förslag till 
beslut. 
  
Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden till bygg- och miljönämnden 
Ordförande Pia Möller (M), Johan Ingvarson (MP), Eva Hemström (C), Barbara Struglics Bogs (KD), 
Christian Johansson (SD), Ros-Mari Paulsson (L) och Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen 
föreslå kommunfullmäktige välja att följande ledamöter till bygg- och miljönämnden: Fredrik Walderyd 
(M), Olof Suneson (M), Björn Jakobsson (M), Helena Svensson (M), Eric Eriksson (M), Jörgen Wallin 
(KD), Sixten Paulsson (SD), Arne Gunnarsson (L), Mikael Stjernquist (L), Gary Paulsson (S) och Peter 
Graff (S). Till ersättare föreslås Tina Rydberg (M), Kim Johansson (M), Jerry Hed (C), Tobias Hilding 
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(MP), Ingemar Idegård (SD), Magnus Wiberg (L), Stefan Berggren (S) och Alexander Carlsson (S). 
  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Fredrik 
Walderyd (M) till ordförande, samt Olof Sunesson (M) till 1:e vice ordförande. 
  
Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Gary Paulsson (S) 
till 2:e vice ordförande. 
  
Ros-Marie Paulsson (L) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Arne Gunnarsson 
(L) till 2:e vice ordförande.  
  
Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och 1:e vice ordföranden till bygg- och miljönämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslagen. 
  
Beslutsgång - avseende val av 2:e vice ordföranden till bygg- och miljönämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer Reinhold Knutssons (S) förslag mot Ros-Marie Paulsson (L) förslag 
under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla Reinhold Knutssons (S) förslag till 
beslut. 
  
Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till valnämnden 
Ordförande Pia Möller (M), Johan Ingvarson (MP), Eva Hemström (C), Barbara Struglics Bogs (KD), 
Christian Johansson (SD), Ros-Mari Paulsson (L) och Reinhold Knutsson (S) föreslår valberedningen 
föreslå kommunfullmäktige välja att följande ledamöter till valnämnden: Gertrud Greén (C), Helena 
Svensson (M), Eric Ericsson (M), Eva Halvorsen (L) och Ann-Magreth Larsson (S). Till ersättare 
föreslås Marianne Härning-Nilsson (M), Fredrik Joneman (MP), Åsa Dencker (KD), Lars Metsäketo 
(SD) och Alexander Malmqvist (S). 
  
Eva Hemström (C) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Gertrud Greén (C) till 
ordförande.  
  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen föreslå kommunfullmäktige att välja Eric Ericsson 
(M) till vice ordförande. 
  
Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordföranden till valnämnden 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslagen. 
  
Förslag till beslut - avseende val övriga kommunala organ och ägarombud vid bolagsstämmor 
Ordförande Pia Möller (M) föreslår valberedningen att bordlägga beredning av övriga val av 
kommunala organ och ägarombud vid bolagsstämmor. 
  
Beslutsgång - avseende val övriga kommunala organ och ägarombud vid bolagsstämmor. 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valberedningen beslutar att bifalla förslaget. 
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Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förrätta följande val för mandatperioden 2023-2026 
 
1. REVISIONEN 
Ledamöter 
1. Hazze Brokopp (S) 
2. Lars Bergwall (M) 
3. Sten Nordqvist (L) 
4. Bertil Toresson (KD) 
5. Claes Pettersson (C) 
 
Ordförande: Hazze Brokopp (S) 
Vice ordförande: Lars Bergwall (M) 
 
2. UTBILDNINGSNÄMND 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ledamöter Ersättare 

1. Pia Möller (M) 1. Charlotte Lewenhaupt 
(M) 

2. Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 2. Roger Andersson (M) 
3. Mona Björkman Narheim (M) 3. Anneli Söderhjelm (M) 
4. Bo Caperman (M) 4. Joakim Jacobsson (M) 

5. Anna Pihlqvist (MP) 5. Barbara Struglics Bogs 
(KD) 

6. Pehr Frykman (C) 6. Christian Ericsson (SD) 
7. Leif Löwegren (SD) 7. Mikael Bendz (L) 
8. Gudrun Zettergren (SD) 8. Lene Pedersen (S) 
9.  Elisabeth Eriksson (L) 9. Amer Ali Aiysh (S) 
10. Carola Persson (S)   
11. Alexander Malmqvist (S)   
    
Ordförande: Pia Möller (M)   
1:e vice ordförande: Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
2:e vice ordförande: Carola Persson (S)   
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3. SOCIALNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Marie Tidedal (M) 1. Gunilla Tengvall (M) 
2. Thomas Delerud (M) 2. Anneli Söderhjelm (M) 
3. Annette Rietz (M) 3. Camilla Göransson (M) 
4. Chandanie Agardh (M) 4. Anna Hedbrant C) 
5. Mikael Wibom (MP) 5. Inga-Maj Hult (KD) 
6. Thomas Nilsson (KD) 6. Ann-Charlotte Tengwall (SD) 
7. Gudrun Zettergren (SD) 7. Emilie Paulsson (L) 
8. Mikael Stjernquist (L) 8. Stefan Berggren (S) 
9. Roger Nilsson (L) 9. Anna Paulsson (S) 
10. Peter Graff (S)   
11. Ann-Magreth Larsson (S)   
  
Ordförande: Marie Tidedal (M) 
1:e vice ordförande: Mikael Wibom (MP)                                  
2:e vice ordförande: Peter Graff (S) 
 
 
4. BYGG- OCH MILJÖNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Fredrik Walderyd (M) 1. Tina Rydberg (M) 
2. Olof Suneson (M) 2. Kim Johansson (M) 
3. Björn Jakobsson (M) 3. Jerry Hed (C) 
4. Helena Svensson (M) 4.  Tobias Hilding (MP) 
5. Eric Eriksson (M) 5. Ingemar Idegård (SD) 
6. Jörgen Wallin (KD) 6. Magnus Wiberg (L) 
7. Sixten Paulsson (SD) 7. Stefan Berggren (S) 
8. Arne Gunnarsson (L) 8. Alexander Carlsson (S) 
9. Mikael Stjernquist (L)   
10. Gary Paulsson (S)   
11. Peter Graff (S)   
  
Ordförande: Fredrik Walderyd (M) 
1:e vice ordförande: Olof Sunesson (M) 
2:e vice ordförande: Gary Paulsson (S) 
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5. VALNÄMND  
Ledamöter Ersättare 

1. Gertrud Greén (C) 1. Marianne Härning-Nilsson 
(M) 

2. Helena Svensson (M) 2. Fredrik Joneman (MP) 
3. Eric Ericsson (M) 3. Åsa Dencker (KD) 
4. Eva Halvorsen (L) 4. Lars Metsäketo (SD) 
5. Ann-Magreth Larsson (S)                                 5. Alexander Malmqvist (S) 
  
Ordförande: Gertrud Greén (C)                                   
Vice ordförande: Eric Ericsson (M)                                   
 
6. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
2. Bordlägges 2. Bordlägges 
3. Bordlägges 3. Bordlägges 
  
Ordförande: 
Vice ordförande:  
 
7. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN 
(tätortsförhållanden) 
1. Bordlägges 
2. Bordlägges 
3. Bordlägges 
4. Bordlägges 
 
8. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT 
FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (jordbruks- eller skogsfrågor) 
1. Bordlägges 
2. Bordlägges 
 
9. SKÅNES KOMMUNER: OMBUD TILL FÖRBUNDSMÖTE 
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
2. Bordlägges 2. Bordlägges 
3. Bordlägges 3. Bordlägges 
 
10. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, AB HÖGANÄSHEM 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
11. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS ENERGI AB 
Ombud Ersättare 
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1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
12. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB 
(NSR) 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
13. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, SYDVATTEN AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
14. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS MARK- OCH EXPLOATERING AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
15. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORRA HÖGANÄS MARKUTVECKLING AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
  
16. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, ÄNGELHOLM HELSINGBORG FLYGPLATS 
HOLDING AB 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
  
17. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, styrelse 
Ledamöter Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
2. Bordlägges 2. Bordlägges 
3. Bordlägges 3. Bordlägges 
  
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 
18. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, revisorer 
Bordlägges 
 
19. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR HÖGANÄS 
FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlägges 
 
20. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR VÄSBY OCH 
VIKENS FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlägges 
 
21. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR FARHULT-
JONSTORP OCH BRUNNBY FÖRSAMLING, revisorer 
Bordlägges 
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22. STIFTELSEN KJERSTI OCH PETTER JÖNSSONS FOND, revisorer 
Bordlägges 
 
23. STIFTELSEN GRUNDSKOLANS SAMFOND, revisorer 
Bordlägges 
 
24. STIFTELSEN 7-9-SKOLANS SAMFOND, revisorer 
Bordlägges 
 
25. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, revisorer 
Bordlägges 
 
26. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, lekmannarevisor 
1. Bordlägges 
 
27. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, 
FINSAM 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
28. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, 
revisor 
1. Bordlägges 
 
29. KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN, styrelse 
Ombud Ersättare 
1. Bordlägges 1. Bordlägges 
 
 
Reservationer 
Ros-Marie Paulsson (L) och Christian Johansson (SD) reserverar sig mot besluten att avslå deras 
förslag till 2:e vice ordförande avseende revision, utbildningsnämnd, socialnämnd samt bygg- och 
miljönämnd. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-13 
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Pia Möller (M) (ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) (vice ordförande) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Göran Lock (MP) 
Christian Johansson (SD) 
Emma Wennerholm (V) 
Marie Tidedal (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Eva Hemström (C)  ersätter Anna Hedbrant (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Wivi-Anne Broberg (S) 

Johan Ingvarson (MP) 
  
Övriga närvarande  Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Fanny Lundqvist (utskottsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-10:00 
  
Paragrafer §5 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Barbara Struglics Bogs (KD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Barbara Struglics Bogs (KD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1344 
§ 5 
FÖRSLAG AV ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE TILL 
TJÄNSTGÖRING I KOMMUNALA ORGAN 2023-2026 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktiges valberedning har vid sitt sammanträde att bereda om ordning för inkallande av 
ersättare i nämnder, bolag och styrelser för kommande mandatperiod. 
  
Förslag till beslut 
Partigruppernas ersättningsordning föreslås. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att följande regler ska tillämpas för inkallande av ersättare för tjänstgöring i kommunfullmäktiges 
valberedning: 
 
A. Ersättare för ledamöterna från partierna M, C, KD och MP. 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

M M, C, KD, MP, S, SD, L, V 
C C, M, KD, MP, S, V, L, SD 
KD KD, M, C, MP, L, S, V, SD 
MP MP, C, M, KD, S, L, V, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
  
B. Ersättare för ledamöterna från partierna S och V 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

S S, V, MP, L, C, M, KD, SD 
V V, S, MP, L, C, M, KD, SD 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
C. Ersättare för ledamöterna från partierna L och SD 
  
För ledamot tillhörande nedanstående      
partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

L L, SD, KD, C, V, MP, S, M 
SD SD, L, M, KD, C, MP, S, V 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
Regionfullmäktige 
Kommundirektörer 
Regiondirektörer 

 

Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner 
för perioden 2023-2027 
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska under 
november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress för perioden 2023-2027. 

Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och regioner 
gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges ledamöter.  

SKR:s valnämnd har fastställt den länsvisa ombudsfördelningen (i förhållande till 
deras folkmängd 31 december 2021) samt anvisningar för ombudsvalets 
genomförande (bifogas). Ombudsfördelningen framgår av bilaga 1 till anvisningarna. 

Ombudsvalet ska ske i anslutning till ett fullmäktigemöte, helst i november men 
senast i december 2022. Valnämnden ber varje kommun och region att utse en 
kontaktperson som förmedlande länk inför ombudsvalet. Förbundet behöver uppgift 
om kontaktperson snarast, dock senast 31 maj 2022. Du anmäler uppgift om 
kontaktperson via särskild länk i e-postmeddelande skickat till respektive medlem 20 
april 2022. Samtidigt meddelas när ombudsval kommer att äga rum i respektive 
kommun/region.  

De politiska partierna har också ett betydande ansvar för ombudsvalets genomförande. 
Partierna förutsätts ansvara för nomineringsprocessen och att valsedlar upprättas. 
Valsedlarna beräknas skickas till respektive kontaktperson hos SKR:s medlemmar i 
vecka 42-43. 

De nyvalda ombuden samlas till valkongress 21 mars 2023. Valkongressen genomförs 
samordnat med förbundets ordförandedag och äger rum i Stockholm. 

Valnämnden för Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Gunnar Lidell 
Ordförande 
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1. Information om Kongress 2023 
1.1 Inledning 
Vart fjärde år håller sammankallas Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. Kongressen består av 451 
ombud som väljs av och representerar SKR:s medlemmar.  

Detta dokument behandlar hur medlemmarna - kommuner och regioner - ska genomföra ombudsvalet 
under 2022.Valnämnden ansvarar för sammanräkningen samt fördelningen och besättningen av 
ombudsplatserna. Här följer valnämndens närmare anvisningar för valets genomförande, fastställda av 
valnämnden den 18 mars 2023. 

1.2 Valkongressen 
Valkongressen äger rum den 21 mars 2023 på Münchenbryggeriet, Stockholm. 

Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 
• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valnämnden och 

ersättare för dessa 
• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
• valnämnd 
• revisorer och ersättare 
• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under mandatperioden samt 
bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om arvoden och ersättningar för förbundets 
förtroendevalda. 

1.3 Ordinarie kongress 
Ordinarie kongress äger rum den 15-16 november 2023 på Hotel Clarion & Congress Sea U, 
Helsingborg. 

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 
• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast föregående 

ordinarie kongress 
• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 
• Revisorernas berättelser 
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 
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• Ram för förbundsavgiften 
• Styrelsens övriga förslag 
• Motioner och interpellationer 
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2. Ombuden till kongressen utses 
genom ombudsval hos SKR:s 
medlemmar   
2.1 Vad handlar det om? 
Som beskrivits i kapitel 1 sammankallas SKR:s kongress vart fjärde år för att bestämma inriktningen 
för förbundet. Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem (kommun eller region) per den 31 december 2021, dels i resultatet i 
de allmänna valen till kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022 (ev omval hos medlem 
beaktas inte).  

I kapitel 2.2 informeras om hur ombudsvalet går till. I kapitel 3 återfinns anvisningar för 
medlemmarnas (kommuner och regioner) uppgifter kring genomförandet av ombudsval. 

2.2 Så går ombudsvalet till 

2.2.1 Valkretsar 
Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje län utgör en valkrets. 
Kommunerna och regionen i respektive län bildar tillsammans en valkrets. Ombuden representerar 
hela valkretsen, inte enbart den egna kommunen eller regionen. 

2.2.2 Fördelning av ombudsplatser per valkrets 
Fördelningen av ombudsplatser per valkrets har skett utifrån länens befolkningssiffror per den 31 
december 2021.  

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 1. 

2.2.3 Nominering av ombud 
Nominering av kongressombud sker valkretsvis via de regionala partiorganisationerna (för lokala 
partier av den lokala organisationen).  

2.2.4 Valsedel 
Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av det nationella partiets regionala 
organisation. För lokalt eller regionalt parti utan rikstäckande organisation gäller att dess organisation 
ansvarar för framtagandet av valsedel. 

Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en gemensam valsedel eller under 
gemensam beteckning med skilda valsedlar för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta 
fler valsedlar under samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de olika 
valsedlarna. 

Page 116 of 277



Ombudsval till SKR Kongress  6 

Valda ersättare för valda kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den ordning som 
följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller också när partier samverkar, oavsett 
partibeteckning på samverkanslistan. Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda 
partivalsedlar, utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  

2.2.5 Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 
Valet av ombud i respektive kommun och region bör enligt valnämndens rekommendation förrättas 
under november månad 2022 och genomförs förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde.  
Det är också möjligt att genomföra valet under december månad 2022 men tänk då på att om något går 
fel i första valet och det skulle behöva göras om, kan det bli tidskritiskt då valet måste ha genomförts 
senast 31 december 2022.  

Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKR samtidigt som namn på kontaktperson 
lämnas (se uppgifter för medlem, kapitel 3). Informationen lämnas senast 31 maj via länken som finns 
i det inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att maila in uppgiften till 
ombudsval@skr.se vid ett senare tillfälle, dock senast 1 september 2022.  

2.3 Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) valnämnds ansvar 
Valnämnden utsågs vid SKR:s valkongress 2019. Nämnden består av företrädare för de partier som 
finns representerade i förbundets styrelse. Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 2. 

Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet genom sammanräkning av 
valsedlar, fördelning och besättning av ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare 
anvisningar för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels giltighet. 

Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 
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3. Uppgifter för SKR:s medlemmar-
kommuner och regioner 
3.1 Kontaktperson hos medlem 
För att informationen från SKR:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar nämnden att en 
kontaktperson utses i varje kommun och region. 

Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2022 via länken som finns i det 
inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

3.2 Genomföra ombudsvalet 

3.2.1 Förberedelser 
Ombudsvalet förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. Valet förrättas 
av medlems nyvalda fullmäktige i anslutning till ett ordinarie sammanträde.  

Valet bör enligt valnämndens rekommendation förrättas under november månad 2022. Det är dock 
möjligt att genomföra valet i december månad. Tänk då på att det kan bli tidskritiskt ifall valet skulle 
behöva göras om ifall något har gått fel första gången. Valet ska ha genomförts senast 31 december 
2022. 

Samtidigt som kontaktperson meddelas till SKR:s valnämnd (se ovan) meddelas även vilket datum 
som ombudsvalet planeras till i ert fullmäktige. 

Ombudsvalet vid fullmäktigesammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges protokoll och därför 
inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. Däremot ska informationen om valet finnas 
med på kallelsen till fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras som ”xx 
kommun/regions medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023”. 

3.2.2 Valsedlar 
Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje utsedd kontaktperson i vecka 42 
eller i vecka 43. Därefter har kommunen/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa att samtliga 
valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, att de finns tillgängliga vid 
valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för den som vill göra en egen valsedel. 

OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få 
information på annat sätt om val av ombud. Se punkt 3.4.  

3.2.3 Genomförande 
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande fullmäktigeledamöter. 
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Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget personvalsförfarande) 
eller andra ändringar i en valsedel. Sådana ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid 
sammanräkning. Det är däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 

Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson (exempelvis den eller de 
personer som fullmäktige utsett för att justera fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 

Ett protokoll (se bilaga 3) ska upprättas där det framgår hur många röster som avgivits, 
kommunen/regionens namn samt datum för ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när 
valsedlarna skickas till SKR:s valnämnd (se punkt 3.3 nedan) 

OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte, behöver valet göras om. 

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 

3.3 Efter genomfört ombudsval 
Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka dem vidare till SKR:s 
valnämnd för sammanräkning. 

Kontrollräkna de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet valsedlar överensstämmer med 
antalet röstande. Felaktigt antal kan medföra att valet måste göras om. 

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original - ej vikta - i ett kuvert tillsammans med 
rösträkningsprotokollet (bilaga 3), försluts samt skickas, dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i 
rekommenderad försändelse till: 

Valnämnden, att: Karin Särnå 
Sveriges Kommuner och Regioner 
118 82 Stockholm.  

Ange också på kuvertet vilken kommun/region som är avsändare. 

3.4 Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 
De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få information 
på annat sätt. Valnämnden ber om respektive kommun/regions hjälp för att förmedla information om 
ombudsvalet till de lokala partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen. Se även 
punkt 3.4 Uppgifter för de politiska partierna. 

3.5 Uppgifter för de politiska partierna 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för nominering av ombud och upprättande av valsedlar. 
Deras ansvarsuppgifter hanteras i särskilt dokument som är utskickat till partierna som finns 
representerade i SKR:s styrelse (moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, 
socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, sverigedemokraterna, norrbottens sjukvårdsparti). Om 
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det finns ett lokalt parti i kommunen/regionen som behöver ha tillgång till detta dokument, be dem 
kontakta SKR:s valkansli via e-post ombudsval@skr.se eller telefon 08-452 7264. 
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4.Vad händer efter ombudsvalet? 
4.1 Sammanräkning 
SKR:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit från medlemmarna. 
Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda röstprotokoll upprättas. 

Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. Kommunen/regionens folkmängd divideras med 
antalet ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om det t.ex. går 100 
invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. Röstvärdet anges med en decimal. Regionerna har 
totalt lika stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 

Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna bestäms i övrigt enligt de 
grunder som anges för proportionella val. 

4.2 Valresultatet 
Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga valkretsars valresultat 
föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas föreligga under någon av de första veckorna i 
januari 2023. 

Resultatet kommer att presenteras på SKR:s hemsida, www.skr.se. Särskild information kommer även 
att skickas ut till medlemmarna och de valda ombuden. 

Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under pågående mandatperiod. Om något 
ombud lämnar sitt uppdrag under mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står 
näst på tur på listan träder in som nytt ombud. Om namnen på listan tar slut kan således en plats bli 
tom. 
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5. Kontaktuppgifter SKR 
För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas till förbundets hemsida, 
www.skr.se/kongress.  

Ni är också välkomna att kontakta SKR:s valsekretariat på e-post: ombudsval@skr.se eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller synpunkter: 

 
Karin Särnå handläggare  
karin.sarna@skr.se  
tel: 08-452 7264 
 
Anna Wiitavaara, administratör  
anna.wiitavaara@skr.se 
tel: 08-452 7865 
 
Anna Boman, sektionschef  
anna.boman@skr.se  
tel: 08-452 7266 
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6. Checklista för kommuner och regioner 
1. Anmäla kontaktperson till SKR senast 31 maj 2022 via länk som finns i e-postmeddelandet skickat 
den 20 april 2022. 

2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan (där kontaktperson anmäls), ska datum 
anmälas via mail till ombudsval@skr.se senast den 1 september 2022 

3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson, från SKR i vecka 42-43) trycks upp inför ombudsval. 
Glöm inte även blanka valsedlar! 

4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, förslagsvis i anslutning till ett 
fullmäktigesammanträde. SKR rekommenderar valet sker i november månad, men det är möjligt att 
genomföra även i december månad 2022. 

5. Fyll i röstsammanräkningsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd justeringsperson  

6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med antalet fullmäktigeledamöter 

7. Skicka valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll som rekommenderad försändelse till SKR:s 
valnämnd dagen efter att valet skett, på följande adress: 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82  Stockholm 
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7. Bilagor 
1. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 

2. Valnämndens ledamöter 

3. Röstsammanräkningsprotokoll fullmäktige 

 

Samtliga bilagor finns även på www.skr.se/kongress  
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Kod Valkrets Folkmängd 211231

Resultat 

2022

Förändring 

2018-2022

01 Stockholms län 2415139 104 2

03 Uppsala län 395026 17 0

04 Södermanlands län 301801 13 0

05 Östergötlands län 469704 20 0

06 Jönköpings län 367064 16 0

07 Kronobergs län 203340 9 0

08 Kalmar län 247175 11 0

09 Gotlands län 61001 3 0

10 Blekinge län 158937 7 0

12 Skåne län 1402425 60 1

13 Hallands län 340243 15 0

14 Västra Götalands län 1744859 75 0

17 Värmlands län 283196 12 -1

18 Örebro län 306792 13 0

19 Västmanlands län 278967 12 0

20 Dalarnas län 288387 12 -1

21 Gävleborgs län 287767 12 -1

22 Västernorrlands län 244193 11 0

23 Jämtlands län 132054 6 0

24 Västerbottens län 274563 12 0

25 Norrbottens län 249693 11 0

Summa riket 10452326 451 0

Antal invånare per ombud 23176

Ombud per valkrets 2022
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VALNÄMND 
2022-04-20 

Vårt ärendenr: 
22/00020 

 
1 (1) 

   BILAGA 2 
    

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

SKR:s valnämnd inför val av kongressombud 2023-2027 
 
Ledamöter 

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, ordförande 

Åsa Karlsson (S), Götene kommun, vice ordförande 

Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland 

Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun 

Jonas Andersson (L), Västra Götalandsregionen 

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad 

Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun 

Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun 

Personliga ersättare 

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg  

Johan Kling (C), Stockholms stad  

Liselott Fager (KD), Linköpings kommun  

Jens Sundström (L), Region Norrbotten  

Peter Roslund (S), Piteå kommun  

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun  

Ove Johansson, (MP), Burlöv kommun  

Ewa Olsson-Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun 
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RÖSTSAMMANRÄKNINGSPROTOKOLL 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Bilaga 3 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress  
 

Protokoll  
fört vid sammanräkning av röster avgivna vid ombudsval förrättat av fullmäktige- 

ledamöter i 
 

……………………………………………………………………………………. 
kommun/region 

 

……………………………………………………………………………………. 
län (valkrets) 

 

Ombudsvalet genomfördes den ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 
Antal ledamöter i fullmäktige (nyvalda fullmäktige) 
 

……………………………………………………... 
Antal avgivna röster vid ombudsvalet 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Justeringsperson vid ombudsvalet 

 

 

 
Sammanräkningsprotokollet skickas tillsammans med avgivna röster 
i original som en rekommenderad försändelse till 

Valnämnden, att. Karin Särnå 
Sveriges Kommuner och Regioner 
118 82 Stockholm 

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå kuvertet. 
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Eva Hemström (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Anna Larsson (M)  ersätter Nils Hyllienmark (M) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) (vice 
ordförande) 
Ronnie Larsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Gertrud Greén (C) 

Fredrik Eljin (KD) 
Emma Wennerholm (V) 
Sören Ravn (SD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Caroline Pamp (ekonom) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Johanna Fagerström (budgetcontroller) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §197 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Eva Hemström (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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Justerande ……………………………………………… 
Eva Hemström (C)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-10 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/148 
§ 197 
FÖRSLAG TILL BUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2022, § 38, om förslag till 
planeringsförutsättningar och ramar för budget 2023 och plan 2024-2025. Nämnderna har därefter 
lämnat förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025. 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 Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos för skatteintäkter och 
generella statsbidrag från den 29 september 2022. På grund av stigande priser så förväntas den 
samhällsekonomiska utvecklingen kommande år att präglas av en kraftig urholkning av köpkraften. 
Denna urholkning kommer att drabba såväl hushåll som företag samt offentlig sektor. SKR 
prognosticerar en inflationsökning, mätt i KPIF, om 4,5 % år 2023. I budgetförslaget har det delvis 
tagits höjd för denna förväntade prisökning. Mot bakgrund av att det råder stor osäkerhet i 
prognoserna enligt SKR, så föreslås att nämnderna kompenseras för 3,8 % i generell prisökning (i 
planeringsramarna låg det 1,2 %). I budgetförslaget är det även inräknat en särskild uppräkning för 
kosten som tar hänsyn till konstaterade prishöjningar i våra livsmedelsavtal fram till maj 2022. Även 
antagandet om ökning av lönerna för åren 2022-2025 är högre i SKRs senaste prognos. I 
budgetförslaget för 2023 har därför en löneökning på 2,7 % (2,3 % i planeringsramarna) arbetats in i 
nämndernas ramar och en lönereserv på 0,3 % av lönesumman (jämför 0,5 % i tidigare förslag) för 
2023 föreslås ligga centralt. 
 
Det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, som börjar gälla den 1 januari 2023, kommer att medföra 
förbättrade pensioner för flertalet men också ökade kostnader för kommunen då avtalet innebär att 
avsättningarna till pension höjs. Utöver det driver den höga inflationen upp pensionskostnaderna då de 
förmånsbestämda pensionerna samt redan intjänade pensionsrätter enligt avtalen ska värdesäkras. SKR 
rekommenderar därför ett höjt personalomkostnadspålägg för 2023 för kommunerna, på 42,75 % 
(Höganäs har idag 40,15 %). Det högre PO-pålägget är inarbetat i budgetförslaget och nämnderna har 
kompenserats i ramarna för detta. 
 
Demografin utvecklas i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov. Investeringsbehoven 
är under planperioden fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en investeringsplan för kommande 
tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering. 
 
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 1,2 % av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag för 2023 och 2,4 % för 2024 samt 5,5 % för 2025. 

• 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 
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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 2023. Utbildningsnämnden har 
begärt 7 000 tkr i utökad ram i kompensation för volymökningar samt ökade IT-kostnader. 
Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 180 tkr 
för att möjliggöra vinterbad i kommunen, med 750 tkr årligen under perioden 2023-2026 för 
genomförandet av naturvårdsplanen, med 300 tkr årligen under perioden 2023-2026 för att bekämpa 
invasiva främmande arter samt med 300 tkr för att täcka de ökade kapitalkostnaderna för den framtida 
rondellen i korsningen Bruksgatan/111:an. Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt 1 400 
tkr för ökad bemanning och 400 tkr för kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har för 
kommunledningskontorets räkning begärt att utöka ramen med 350 tkr för genomförande av 
naturvårdsplanen. 
 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 100 tkr från 2024 för 
räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader. 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 370 tkr från 2025 för 
räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader. 
 
Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt utökad investeringsram med 1 300 tkr för 2023, 
100 tkr för 2024 och 370 tkr för 2025. Dessa är inarbetade i investeringsplanen. 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att täcka kostnadsökningar för 
höjda matpriser samt andel ekologisk mat under 2023. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna deras förslag till 
konkurrensprövning för 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 2023. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 25 oktober 2022, § 113, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022, 
Kommunledningskontoret, budget 2023 verksamhetsberättelser den 17 oktober 2022, 
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2023 och plan 2024-2025 inklusive 
investeringsplan 2023-2032, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 mars 2022, § 38,  
Kommunstyrelsen, beslut den 31 juni 2022, § 116,  
Bygg- och miljönämnden, beslut den 12 maj 2022, § 119, 
Utbildningsnämnden, beslut den 2 juni 2022, § 34, 
Socialnämnden, beslut den 27 april 2022, § 54, 
Valnämnden, beslut den 1 juni 2022, § 28, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 23 maj 2022, § 10, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till taxor 2023, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, konkurrensprövning den 16 maj 2022. 
  
Deltar ej i beslutet 
Louise Stjernquist (L) samt Christian Johansson (SD) deltar inte i beslutet. 
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Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt bifall till sitt eget tilläggsyrkande enligt 
paragrafbilaga. 
  
Beslutsgång - angående arbetsutskottets förslag 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
  
Beslutsgång - angående Lennart Nilssons (S) tilläggsyrkande 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Lennart Nilssons (S) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att för budgetåret 2023 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2023 och plan 
för 2024-2025, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2026-2032, 
 
att godkänna kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings förslag till taxor för år 2023 
 
att för år 2023 godkänna kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings förslag till 
konkurrensprövning, 
 
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 för 2023 utöka nämndernas ramar med totalt 10 150 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 
tkr, utbildningsnämndens ram utökas med 7 000 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 
tkr, räddningstjänstens ram utökas med 1 100 tkr och kommunstyrelsens kommunledningskontor ram 
utökas med 350 tkr och att från och med 2023 minska bygg- och miljönämndens ram med 300 tkr.  
 
att för 2024 utöka nämndernas ramar med totalt 13 720 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr 
samt ytterligare 3 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram 
utökas med 7 200 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, ramarna för 
kommunstyrelsens räddningstjänst utökas med 1 470 tkr samt kommunledningskontorets ram utökas 
med 350 tkr. 
 
att för 2025 utöka nämndernas ramar med totalt 13 010 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr 
samt ytterligare 2 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram 
utökas med 7 300 tkr, ramarna för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning utökas med 700 
tkr, räddningstjänstens utökas med 1 660 tkr samt kommunledningskontorets utökas med 350 tkr. 
 
att besluta att tillföra kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 300 tkr årligen i ram för 
avskrivningskostnaden för medfinansiering av en rondell i korsningen Bruksgatan/väg 111, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när avtal med Trafikverket har slutits. 
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Beloppet ovan avser helårsvärde.  
Finansiering föreslås ur hyresfonden. 
 
att besluta att öka kommunstyrelsens kommunledningskontors ram för utökade IT-kostnader i 
enlighet med IT-modellen med 937 tkr för 2023 genom en omfördelning från följande förvaltningar: 
kommunstyrelsens egen verksamhet med 66 tkr, räddningstjänsten med 19 tkr, 
utbildningsförvaltningen med 305 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 56 tkr, 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 22 tkr, socialförvaltningen med 435 tkr och teknik- och 
fastighetsförvaltningen med 34 tkr,  
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa 
tekniska ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige. 
 
Reservationer 
Lennart Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-06 
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Socialdemokratiska budgetyrkanden - Budget 2023 18 000 000,00 kr  

Socialnämnden 8 500 000,00 kr                   

Utökning av ram personalförstärkningar, personaltäthet, scheman 8 500 000,00 kr                   

Utbildningsnämnden 6 500 000,00 kr                   

Barnomsorg dygnet runt 2 500 000,00 kr                   

Fria pedagogiska måltider 400 000,00 kr                      

Riktad insatse för barn med särskilda behov 1 500 000,00 kr                   

Toleransresor 500 000,00 kr                      

Utökning av skolskjutsverksamheten 300 000,00 kr                      

Kulturgaranti 300 000,00 kr                      

Utökning av ramen för läromedel 1 000 000,00 kr                   

Kommunstyrelsens förvaltningar 3 000 000,00 kr                   

Räddningstjänstens ram utökas för att säkra och förstärka bemanningen 1 950 000,00 kr                   

Utökning av föreningsbidragen till pensionärs- och funktionshinderorganisationer 50 000,00 kr                        

Förstärkning av Eric Ruuths verksamhet 500 000,00 kr                      

Fritt inträde i simhallen för ungdomar 300 000,00 kr                      

Öka aktivitetsstödet till ungdomsföreningar 200 000,00 kr                      

Finansiering 18 000 000,00 kr                

Ryms inom ramen för intäkterna från kommunala utjämningsststemet

Att stryka de två sista meningarna i tredje stycket under rubriken Medborgare sidan 8

Att taxa "Entré utan bad" Höganäs Sportcenter stryks. Bilaga "Taxor för år 2023_2".
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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 2023 OCH PLAN 2024-2025 
 
Vid sammanträdet den 24 november kommer fullmäktige att debattera och fatta beslut om 
budget för 2023 och plan för 2024–2025 för Höganäs kommun. 

 
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. Anförandet från majoritetens samt oppositionens största parti får max 
vara 15 minuter vardera. Övriga partiers inledningsanförande får max vara tio minuter. I 
inledningsanförandena ska även eventuella yrkanden ingå. Replik får inte ske under denna 
punkt. 
 
Majoritetens samt oppositionens största parti börjar med sina inledningsanföranden, 
därefter fördelas ordningen efter den lottning som genomförts av presidiet.  
 

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

Övrig budgetdebatt 
Efter att samtliga partier som önskar har genomfört sina inledningsanförande är alla 
ledamöter samt tjänstgörande ersättare välkomna att delta i debatten. Varje debatt bör som 
längst vara tre minuter och vi ber er att hålla er till ämnet, Höganäs kommuns budget 2023. 
Vi påminner också om att replik får högst ta två minuter och genmäle på repliken 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 i så god till som möjligt före sammanträdet lämna in 
yrkandena till kommunkansliet. 
 
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 2023 fastställs till 1 035 tkr samt att planeringsramarna för 2024 
och 2025 fastställs till 1 060 tkr respektive 1 084 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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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 22 mars 2022, § 38, om förslag till 
planeringsförutsättningar och ramar för budget 2023 och plan 2024-2025. Nämnderna har därefter lämnat 
förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025. 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 för skatteintäkter och generella statsbidrag från 29 september 
2022. På grund av stigande priser så förväntas den samhällsekonomiska utvecklingen kommande år att 
präglas av en kraftig urholkning av köpkraften. Denna urholkning kommer att drabba såväl hushåll som 
företag samt offentlig sektor. SKR prognosticerar en inflationsökning, mätt i KPIF om 4,5 % 2023. I 
budgetförslaget har det delvis tagits höjd för denna förväntade prisökning. Mot bakgrund av att det råder 
stor osäkerhet i prognoserna enligt SKR så föreslås att nämnderna kompenseras för 3,8 % i generell 
prisökning (i planeringsramarna låg det 1,2 %). I budgetförslaget är det även inräknat en särskild 
uppräkning för kosten som tar hänsyn till konstaterade prishöjningar i våra livsmedelsavtal fram till maj 
2022.  
 
Även antagandet om ökning av lönerna för åren 2022-2025 är högre i SKR’s senaste prognos. I 
budgetförslaget för 2023 har därför en löneökning på 2,7 % (2,3 % i planeringsramarna) arbetats in i 
nämndernas ramar och en lönereserv på 0,3 % av lönesumman (jämför 0,5 % i tidigare förslag) för 2023 
föreslås ligga centralt.  
 
Det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, som börjar gälla 1 januari 2023, kommer att medföra förbättrade 
pensioner för flertalet men också ökade kostnader för kommunen då avtalet innebär att avsättningarna till 
pension höjs. Utöver det driver den höga inflationen upp pensionskostnaderna då de förmånsbestämda 
pensionerna samt redan intjänade pensionsrätter enligt avtalen ska värdesäkras. SKR rekommenderar 
därför ett höjt personalomkostnadspålägg för 2023 för kommunerna, på 42,75% (Höganäs har idag 
40,15%). Det högre PO-pålägget är inarbetat i budgetförslaget och nämnderna har kompenserats i 
ramarna för detta.  
 
Demografin utvecklas i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov.  Investeringsbehoven är 
under planperioden fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en investeringsplan för kommande 
tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering.  
 
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 1,2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 
för 2023 och 2,4 % för 2024 samt 5,5 % för 2025.  
 
- Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större 
investeringsprojekt.  
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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 2023. Utbildningsnämnden har begärt 7 
000 tkr i utökad ram i kompensation för volymökningar samt ökade IT-kostnader.  
 
Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 180 tkr för 
att möjliggöra vinterbad i kommunen, med 750 tkr årligen under perioden 2023-2026 för genomförandet 
av naturvårdsplanen, med 300 tkr årligen under perioden 2023-2026 för att bekämpa invasiva främmande 
arter samt med 300 tkr för att täcka de ökade kapitalkostnaderna för den framtida rondellen i korsningen 
Bruksgatan/111:an.  
 
Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt 1 400 tkr för ökad bemanning och att 400 tkr för 
kapitalkostnader.  
Kommunstyrelsen har för kommunledningskontorets räkning begärt att utöka ramen med 350 tkr för 
genomförande av naturvårdsplanen.  
 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 100 tkr från 2024 för 
räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader. 
I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 370 tkr från 2025 för 
räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader. 
 
Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt utökad investeringsram med 1 300 tkr för 2023, 100 
tkr för 2024 och 370 tkr för 2025. Dessa är inarbetade i investeringsplanen.   
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att täcka kostnadsökningar för 
höjda matpriser samt andel ekologisk mat under 2023. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna deras förslag till 
konkurrensprövning för 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 2023. 

 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022, 
Budget 2023 verksamhetsberättelser den 17 oktober 2022, 
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2023 och plan 2024-2025 inklusive 
investeringsplan 2023-2032, 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 22 mars 2022, § 38, Planeringsramar för budget 2023 och plan 
2024-2025, 
Kommunstyrelsens beslut den 31 juni 2022, § 116, Godkännande av KS förvaltningars budget, 
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Bygg- och miljönämnden, beslut den 12 maj 2022, § 119, 
Utbildningsnämndens beslut den 2 juni 2022, § 34, 
Socialnämndens beslut den 27 april 2022, § 54, 
Valnämndens beslut den 1 juni 2022, § 28, 
Överförmyndarnämndens beslut den 23 maj 2022, § 10, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till taxor 2023, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, konkurrensprövning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för budgetåret 2023 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona, 
 
att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2023 och plan för 
2024-2025, 
 
att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2026-2032, 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2023 
 
att för år 2023 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
 
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 för 2023 utöka nämndernas ramar med totalt 10 150 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr, 
utbildningsnämndens ram utökas med 7 000 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, 
räddningstjänstens ram utökas med 1 100 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr och 
att från och med 2023 minska bygg- och miljönämndens ram med 300 tkr.  
 
att för 2024 utöka nämndernas ramar med totalt 13 720 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr 
samt ytterligare 3 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram utökas 
med 7 200 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 
1 470 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr. 
 
att för 2025 utöka nämndernas ramar med totalt 13 010 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr 
samt ytterligare 2 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram utökas 
med 7 300 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 
1 660 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr. 
 
att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 300 tkr årligen i ram för avskrivningskostnaden för 
medfinansiering av en rondell i korsningen Bruksgatan/väg 111, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta om ramjustering när avtal med Trafikverket har slutits. Beloppet ovan avser helårsvärde.  
Finansiering föreslås ur hyresfonden. 
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att besluta att öka kommunledningskontorets ram för utökade IT-kostnader i enlighet med IT-modellen 
med 937 tkr för 2023 genom en omfördelning från följande förvaltningar: kommunstyrelsens egen 
verksamhet med 66 tkr, räddningstjänsten med 19 tkr, utbildningsförvaltningen med 305 tkr, kultur- och 
fritidsförvaltningen med 56 tkr, samhällsbyggnadsförvaltningen med 22 tkr, socialförvaltningen med 435 
tkr och teknik- och fastighetsförvaltningen med 34 tkr,  
 
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 

 

Johanna Fagerström 
Budgetcontroller 
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Inledning 

FÖRVALTNINGSPLAN 

Budgeten är framtagen för 2023 med plan för åren 2024 och 2025. 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 och hållbart 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 bolagsstyrelse 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. 

Nytt för 2023 är att alla nämnder och styrelser ska sätta mål, som inte bara är kopplade mot en strategi, 
utan också mot Agenda 2030. Alla Agenda 2030-målen har markerats i blått och med symbolen för Agenda 
2030 i kanten.  

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. 
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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. 

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 

Kommunen kommer att fortsätta att utveckla dialog och service för medborgarna. Alla som kontaktar 
kommunen ska uppleva att ärendet hanteras på ett enkelt, tydlig och proffsigt sätt.  

Höganäs kommun ska utvecklas till en hållbar åretruntdestination, genom hållbarhetsanpassning av 
kommunens evenemang och hållbarhetskontrakt med företagen. 

Strategisk planering av mark- och vattenområden pågår i Jonstorp, och en fördjupad översiktsplan kommer 
att bli klar under 2023. Detaljplaner för nya bostäder tas fram i Arild, Strandbaden, Nyhamnsläge och 
Höganäs. Vi tar fram fler detaljplaner i stadsdelen Tornlyckan. I hamnområdet ska det bli möjligt att 
etablera ett hotell, som placerar Höganäs som en av regionens toppdestinationer. Detaljplanen antas 
sommaren 2023. 

Kvickbadet ska utvecklas till den mest attraktiva badplatsen i nordvästra Skåne. Fullt utbyggt 2024 kommer 
det att finnas strandservering och en ny badbrygga, som sträcker sig ut från den södra delen av stranden. 
Vinterbad kommer att möjliggöras på flera olika platser i kommunen.  

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för medborgarna, i 
kommunen ska man må gott och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. Vi 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. Vi ska 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. 

 

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 Referens Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Andel 

gymnasieelever som 
uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 3 år. 

 

2021 blev 

 utfallet 76,6 
71 72 75 

Andel elever i år 9 
som är behöriga till 
yrkesprogram. 

2021 blev 
utfallet 86,5 96 97 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 Referens Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Ökning av antal 
gästnätter från 
september till maj 

Nytt mått, 
tidigare mättes 

inkl sommar 
5 % 5 % 5 % 

Öka antalet besökare 
på 
www.visithoganas.se 

Nytt mått 
10 % 10 % 10 % 

Ha genomfört minst 3 
åtgärder per år som 
stöttar besöksnäringen i 
sin 
kompetensförsörjning 

Nytt mått 

3 åtgärder 3 åtgärder 3 åtgärder 

Höjning av kvalitén på 
besöksservice och 
värdskap. (Nöjd kund 
index, NKI)  

Nytt mått 

70 75 78 

Öka antalet vandrare i 
kommunen med 5 % 
från september - maj 

Nytt mått 
5 % 5 % 5 % 
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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 Referens Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Poängen på 
Delaktighetsindex  

(2021, index 93) 

Index 91 2022 Samma eller högre 
poäng än 2022 

Samma eller högre 
poäng än 2023 

Samma eller högre 
poäng än 2024 

 

Arbetslöshet inrikes 
födda 20–64 år 

 

Index 2,8 2021 

Arbetslösheten har 
minskat jmf med 

2022 

Arbetslösheten har 
minskat jmf med 

2023 

Arbetslösheten har 
minskat jmf med 

2024 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 
antal/invånare 7–20 
år 

 

34,05 under 
2020 

Fler deltagartillfällen 
jmf med 2022 

Fler deltagartillfällen 
jmf med 2023 

Fler deltagartillfällen 
jmf med 2024 

Invånare 0–19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll 

 

4,95 under 
2020 

Färre än 2022 Färre än 2023 Färre än 2024 

Ett lägre 
problemindex i 
Polisens årliga 
trygghetsmätning 

jämfört med 
föregående år. 

 

 

Problemindex 

1,66 under 
2020 

Lägre index än 2022 Lägre index än 2023 Lägre index än 2024 

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala skolor, 

andel (%). 

 

Mål värde 
2022 82, 88,6 
var behöriga 

Fler elever behöriga 
än 2022 

Fler elever behöriga 
än 2023 

Fler elever behöriga 
än 2024 

Brukarbedömning 
hemtjänst 
äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

Målvärde 2022 
var 85 och 
utfall delår 

2022 blev 90 

Fler nöjda än 2022 Fler nöjda än 2023 Fler nöjda än 2024 
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Medarbetare 

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 tog stora kliv framåt under 2022, ett 
hundratal medarbetare antog erbjudande om att gå upp till heltid. Den fortsatta resan kommer att följas 
upp årligen. Detta är en faktor 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 också 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 programmet 
togs även en medarbetardiamant fram och efter att materialet är integrerat i styrdokument och policys 
påbörjas resan att stärka medarbetarskapet. 
Vi kommer att satsa ännu mer på friskvård för våra medarbetare under de kommande åren. Gratis träning 
för medarbetare samt utökade föreläsningar och aktiviteter inom de fyra perspektiven hälsa, 
stresshantering, fritid och kost.  
Under 2023–2025 kommer HR-området att ytterligare digitaliseras för att ständigt ligga i framkant. Trender 
bevakas och nya digitala lösningar kommer att införas, bland annat nytt lönesystem, verktyg för 
introduktion och avslut (så kallat onboarding/offboarding) samt digitalt system för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

ARBETSGIVARE I FRAMKANT 

Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Vi ska vara en 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 
Referens Målvärde 

2023 
Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Medarbetarnas uppfattning om 
kommunen som arbetsgivare enligt i 
HME  

 

 

2021, HME 8 lägst index 84 lägst index 84 lägst index 84 

Index för ledarskap i 
medarbetarundersökningen  

 

 

2021, HME 79 lägst index 80 lägst index 80 lägst index 80 

Personalomsättning  2021, 10 % Max 8 % Max 8 % Max 8 % 

Sjukfrånvaro  2021, 4,9 % Max 5 % Max 5 % Max 5 % 

Vi ska vara bland de bästa 
kommunala arbetsgivarna.  

2021, 26:e plats Plats 10 eller 
bättre 

Plats 10 eller 
bättre 

Plats 10 eller 
bättre 
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Utveckling 

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta in giftfri arbetsmiljö 
med byggvarubedömda material i våra fastigheter fortsätter och förnyelsebara energikällor som solceller 
placeras på alla nya byggnader och på befintliga där det är lämpligt. Informationsmaterial kommer att tas 
fram för att skapa ett större medvetande hos verksamheterna kring hur deras beteende påverkar 
energiförbrukningen. 

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 
utbud krävs god omvärldsbevakning och dialoger med invånarna. 

Under 2023 kommer inredningen och utemiljön av det nya biblioteket/kulturhuset att planeras. 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 med det innehåll som ungdomarna efterfrågar. 
Ungdomsverksamheten ska förstärkas och arbeta mer aktivitetsbaserat samt med mer mobilt 
fritidsledarskap. Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag arrangera öppna, avgiftsfria idrottsaktiviteter för 
ungdomar varje vecka. 

Innovationsfonden som inrättades 2021 väcker intresse bland medarbetare men också hos andra 
kommuner. Fonden skapar möjligheter till att komma igång med innovativa idéer för att undvika att de 
initiala kostnaderna blir ett hinder för att förverkliga idéerna. 

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 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Höganäs kommun ska ligga 
i topp på Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimat.  

 

Plats 3, 

 2021 

minst plats 10 minst plats 7 minst plats 5 

Sevicemätning av 
kommunernas 
myndighetsutövning i NKI 
undersökningen Insikt. 

 

Index 86, 
2021 

minst index 83 minst index 84 minst index 85 
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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 Referens  Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Gång och cykeltrafik 

Antal kilometer gång- 
och cykelväg som 
ska tillkomma/ år  

 

2021 totalt 609 km gc-
vägar i kommunen. 

1 km/år 1 km/år 2 km/år 

Medborgarbetyg: 
tillgång till gång- och 
cykelvägar (SCB:s 
underökning)  

 

2021 var betyget              
7,4 av 10. 

7,5 7,6 7,6 

Kollektivtrafik  

Antal resor med 
kollektivtrafik, stycken 

 

2021, 961 685 resor,  

2019, 1 839 000 resor, 
(minskningen är en effekt 

av pandemin). 

1 925 000 2 000 000 2 100 000 

Medborgarbetyg: 
möjlighet att 
använda 
kollektivtrafiken för 
resor 

 

2021betyg 6,8 av              
10 möjliga. 

 

7,2 7,5 7,5 

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 Referens Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Bra bemötande vid 
kontakt med tjänsteperson 
i kommunen, andel %, KKiK 

 

Nytt mått  

84 86 86 

Att få svar på frågor till 

kommunen fungerar bra, 
andel %, KKiK 

 

Nytt mått  

72 74 74 
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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 Referens Målvärde 2023 Målvärde 2024 Målvärde 2025 

Andelen fordon med 

förnybara drivmedel 
ska öka i enlighet med 
miljöprogrammets 
mål. 

 

Nytt mått 
75 % 85 % 90 % 

Utfallet för 
miljöprogrammets 
mål, utsläppen av 

växthusgaser ska 
minska 

 

Nytt mått 
85 % 90 % 100 % 

Uppmätt besparing 
från återbruk av 
inventarier 

 

Nytt mått 
Sparat minst  

50 000 kr 

Sparat minst  

50 000 kr 

Sparat minst  

50 000 kr 

Miljömärkning av mat- 
och sommarfesten. 
Festen ska 
miljöcertifieras enligt 
”hållbart evenemang” 

 

Mat och 
sommarfesten 
för 2022 var 
tyvärr inte 
miljömärkt 

Festen är miljömärkt! Festen är miljömärkt! Festen är miljömärkt! 
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Ekonomi 

Samhällsekonomisk bakgrund  

Efter åren med pandemin fanns det en förhoppning om att landets kommuner, med en rekordstark 

ekonomi, skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 

utmaningar. Men än en gång påverkas vi av faktorer som kommunerna inte rår över. Under våren 2022 har 

förutsättningarna återigen försämrats och framtidsscenariot mörknat betänkligt till följd av kriget i Ukraina.  

De två senaste åren har både den globala och den inhemska ekonomin utvecklats starkare än vad som 

förutsågs, och återhämtningen pågår alltjämt. Flyktingmottagandet från Ukraina har i skrivande stund 

avstannat och pandemin har övergått i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig. 

Återhämtningen efter pandemin har varit både starkare och snabbare än vad som prognostiserats men 

BNP-tillväxten dämpas nu som en följd av situationen i vår omvärld. Sysselsättningen är mycket hög – 

samtidigt som arbetsmarknadens utmaning är att vi har en växande grupp som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden – samtidigt som konkurrensen hårdnar kring de som har en utbildning.  

Det är viktigt att notera att de rekordstarka resultaten åren 2020 och 2021 till stor del berodde på tillfälliga 

faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Det handlade främst om höga statsbidrag och betydligt 

högre skatteintäkter än förväntat. De statliga stöden som varit aktuella med anledning av pandemin 

upphör. Skatteunderlaget bedöms öka även under 2022. Inflationstakten har drivits upp till historiska 

nivåer och i takt med prisökningar och stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten för 2023 

dämpas kraftigt. Redan nu konstateras betydande prisökningar på många områden till följd av 

inflationsökningen. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av stora prisökningar för exempelvis 

drivmedel, energi, livsmedel och kraftigt ökade pensionskostnader.  

Samtidigt pågår den demografiska utvecklingen och behoven av välfärdstjänster ökar - samtidigt som det 

råder brist på arbetskraft. 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.  

Den nationella utvecklingen gäller även för Höganäs kommun. Vi har två rekordstarka resultatår, 2020 och 

2021. Prognosen för 2022 års resultat är nödvändigt starkt. Resultatet förväntas innebära ett överskott, 

framförallt till följd av att kommunens skatteunderlag fortsatt är stabilt. Samtidigt ser vi ökade kostnader 

till följd av den höga inflationen och rekordhöga kostnader för energi.  Inflationen är också en faktor som 

bidrar till att kostnaderna för pensionsåtagandet ökar kraftigt. Under budget- och planperioden 2023-2025 

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 intensifierar arbetet med att skapa nya metoder och 

arbetssätt. De kommande årens behovsökning är av sådant slag att de inte bara kan mötas med 
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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 mycket återhållsam och ansvarsfull med ett finansiellt mål 

om 1,2 % för 2023. För planperioden 2024 - 2025 planeras det finansiella målet nå upp till 2,4 % respektive 

5,5 %. Målsättningen för perioden är på en nivå som är nödvändig för att hantera 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 2023–2025 

Befolkning 
Höganäs kommun har en vision om att bli 30 000 invånare år 2025. Den senaste befolkningsprognosen, 
från december 2021, visar en nedreviderad prognos där invånarantalet förväntas bli 30 000 först under 
slutet av 2027. De 29 149 invånarna som prognosen anger för 2025 innebär dock en kraftig tillväxt med i 
genomsnitt 1,4 % ökning per år mellan 2022 och 2025. Att jämföra med förväntad ökning i riket på i 
genomsnitt 0,5 %.  

Det är den stora utbyggnaden av nya bostadsområden och förtätning av befintliga områden som ger en 
stor inflyttning till kommunen. Denna utveckling påverkar våra olika verksamheters behov genom att fler 
personer efterfrågar kommunens välfärdstjänster.  

Under en femårsperiod, 2022–2026, förväntas folkmängden i Höganäs kommun att öka med 2 028 
invånare, från 27 589 till 29 617 personer. Det innebär en ökning med i genomsnitt 406 personer per år 
eller 1,5 %.  Det kan jämföras med närmast föregående period 2017–2021 då ökningen var i snitt 348 
personer per år eller 1,3 %.   

 

ANTAL INVÅNARE 31/12, 
PROGNOS 2022   2022 2023 2024 2025 2026 

Antal invånare totalt  27 872 28 298 28 718 29 149 29 617 

Årlig förändring   238 426 420 431 468 

 

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 70 % medan gruppen 20-64 år, det 
vill säga invånare i yrkesverksam ålder, bara förväntas öka med 12 %.  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 skolor och 
äldreboenden. Förskoleplatserna förväntas tillgodoses delvis genom privata utförare.  

   

Skatteintäkter 

Kommunalskatten i Höganäs Kommun är 19,73 kr. Den senaste skattehöjningen som innebar en ökad 
skattesats för kommuninvånarna gjordes 1995 (undantaget en 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 2023 och för 
planeringsperioden 2024–2025.   

 

Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, 
utjämning och kommunala fastighetsavgifter från 29 september 2022 (cirkulär 22:33). 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 465 invånare 2022, 320 invånare 2023 och 330 
invånare 2024.  
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LSS-kostnaderna i riket fortsätter att öka och i LSS-utjämningssystemet är Höganäs med och ger bidrag till 
andra kommuner med fler insatser eller högre kostnader. I april meddelade regeringen att man tillsätter en 
utredning för att se över samtliga delar av utjämningssystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-
utjämningen för kommuner. Syftet är bland annat att minska påverkbarheten och effekterna av ett 
eventuellt ändrat huvudmannaskap för personlig assistans.  

Skatteintäkter 

MNKR  2022 2023 2024 2025 2026 

Egna skatteintäkter  1 364,4 1 444,4 1 517,2 1 602,8 1 671,5 

Inkomstutjämning  188,4 209,9 220,2 224,3 236,6 

Kostnadsutjämning  -6,9 4,2 -1,1 9,3 10,1 

Regleringsbidrag/-avgift  75,7 42,5 41,6 31,5 23,1 

LSS-utjämning  -28,8 -40,1 -40,6 -41,1 -41,6 

Kommunalekonomisk 

utjämning  228,4 216,4 220,0 223,9 228,3 

Kommunal 

fastighetsavgift  67,9 71,8 71,8 71,8 71,8 

Totalt  1 660,7 1 732,6 1 808,9 1 898,5 1 971,5 

 

Från 2023 så finns det inga tillfälliga generella statsbidrag med anledning av coronakrisen kvar i 

skatteintäkterna ovan, dessa har fasats ut. Den så kallade ”skolmiljarden” som är ett riktat statsbidrag med 

syfte att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av pandemin, finns 

inte heller att söka efter 2022. Det finns dock ett större riktat bidrag för en satsning inom äldreomsorgen 

som tillkom under coronakrisen och som finns kvar till och med 2023 för att från 2024 halveras och 

införlivas i det generella statsbidraget ovan.   

 

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

kompletterad med vissa antaganden som är gjorda av kommunen.  

Ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, införs den 1 januari 2023 för anställda inom kommun och regioner. Det 

är ett helt avgiftsbaserat pensionsavtal och syftet med avtalet är att förbättra villkoren för de anställda 

genom en högre avsättning samt att få stabilare planeringsförutsättningar. Övergången till det nya avtalet 

kommer att ske successivt då de som har förmånsbestämt ålderspension kan välja att stanna kvar i det 

gamla avtalet. Merparten av de anställda kommer dock att flyttas över direkt och få åtnjuta den högre 

ersättningen vilket kommer att öka pensionskostnaderna för arbetsgivaren. Kommunens samlade 

pensionsåtagande, exklusive den del som är försäkrad, beräknas vid utgången av 2023 uppgå till 240 mnkr.  

Den höga inflationen påverkar kommunens förväntade pensionskostnader då de förmånsbestämda 

pensionerna enligt avtal ska värdesäkras mot inflation. Efter flera år med låg inflation, kommer 

värdeuppräkningen i pensionerna från och med 2023 öka kraftigt. Detta i kombination med de höjda 

premienivåerna i den avgiftsbestämda pensionen leder till ökade pensionskostnader från och med år 2023.  
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Det av SKR rekommenderade personalomkostnadspålägget höjs därför från 39,25% (2022) till 42,75 % 

nästa år. Höganäs kommun, som har legat på en något högre nivå, höjer från 40,15 % till 42,75 %. 

Personalomkostnadspålägget för förtroendemän förväntas bli oförändrat, 31,42 %.  

Även lönekostnaderna förväntas att öka. Nämnderna har kompenserats för ökade lönekostnader med 2,7 

% 2023 (jämför budget 2022: 2,3%) som fördelas ut i budgetramen. Ytterligare 0,3 % (jämför budget 2022: 

0,4%) budgeteras i en central pott för 2023, en så kallad reserv, för lönejusteringsåtgärder för särskilda 

grupper och fördelas efter genomförda lönerevisioner. 

 

Pris- och volymförändringar 
Nämnderna har kompenserats för löneökningar och delvis för inflation vilket innebär att de sammantaget 

tillförs ytterligare medel och får en större budgetram 2023 än vad de hade 2022. Inflationen har varit 

rekordhög hittills under 2022 och förväntas landa på en genomsnittlig inflation, mätt i KPIF, på över 5% 

enligt SKR:s prognoser. Då osäkerheten kring prisutvecklingen och inflationen ännu är stor (oktober 2022) 

har nämnderna kompenserats med 3,8 % för prisökningar i budget 2023. Det saknas utrymme för 

ytterligare kompensation för inflationseffekter utöver dessa 3,8%. Undantag görs dock gällande 

kostindexuppräkning på 12,2 %. Då ingen ytterligare kompensation för inflation görs innebär det för 

samtliga verksamheter att återhållsamhet är nödvändigt. 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 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 då 

investeringarna är färdigställda och genererar nya hyreskostnader. För att hantera ökade kostnader i 

verksamheten kommer delar av hyresfonden att omdisponeras under 2023.  

 

Innovationsfond 
Innovationsfonden som inrättades i budget 2021 har blivit en succé. Det kommer in många förslag med 

syfte att effektivisera och utveckla välfärden i Höganäs kommun. Fonden skapar möjligheter till att 

utveckla välfärden samt främja åtgärder som bidrar till digitalisering, effektivare verksamhet samt bättre 

klimat och miljö. Fonden ska underlätta att komma i gång med innovativa idéer och de initiala kostnaderna 

ska inte bli ett hinder för att förverkliga idéerna. Det nystartade projektkontoret ska hjälpa innovatörerna 

att förverkliga sina innovationer. Fondens omfattning omprövas årligen i samband med budgetprocessen. 

För 2023 uppgår fonden till 3 mnkr.   

 

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, hållbart och klimatsmart 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 
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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 om kommunal bokföring (2018:597) och redovisning (LKBR) trädde 

i kraft 2019. En vanligt förekommande praxis har varit att nettoredovisa exploateringsinkomster 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 omdefinierades från och med budget 2021 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 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive 

finansnetto och del av outnyttjade reserver, 
men exklusive exploatering, i förhållande till 

kommunens skatteintäkter och generella 

statsbidrag  

 

Resultat 1,2 % 2,4 % 5,5 % 

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 som ambition att ha ett resultat på 2 - 4 %.  

 

Med ett resultatmål om 1,2 % för 2023 innebär det att kommunernas nettokostnader kan uppgå till 

98,8 % av skatteintäkterna och statsbidragen tillsammans. Efter två år med starka resultat är bedömningen 

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 bolagsstyrelse och utgör information till 

kommunfullmäktige. 

Resultat och kapacitet 

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling  

  % Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Skatteintäktsutveckling  5,9  2,4 3,2 4,4 4,9 

Nettokostnadsutveckling  3,1 3,1 11,9 3,0 1,7 
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I skatteintäkterna inräknas kommunens egna skatteintäkter, kommunal utjämning, fastighetsavgifter samt 

övriga generella stadsbidrag. Skatteintäktsutvecklingen för Sveriges kommuner var under 2021 god. I 

budgetpropositionen för 2022 kom en ökning av de generella statsbidragen motsvarande ca 5,5 mnkr för 

Höganäs kommun samt en förstärkt skatteunderlagsprognos vilket medför att kommunens förväntade 

skatteintäktsutveckling för 2022 kommer att hamna på 4,8 %, det vill säga högre än de budgeterade 2,4 % i 

tabellen ovan. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2022–2023 är högre än skatteintäktsutvecklingen, detta 

förhållande kan planeras för enstaka år, dock ej över tid. I den höga nettokostnadsökningen för 2023 är det 

inräknat historiskt höga inflationskostnader, pensionskostnader och löneökningar. Ambitionen att avsätta 

en central reserv för ytterligare inflationsökningar har skrinlagts som följd av att det finansiella utrymmet 

har minskat. Enligt SKR, råder ännu stor osäkerhet i inflationsprognoserna. I budgetramarna har inte 

inflationsökningen beaktats fullt ut och de ökade kostnaderna för energi inte heller inräknats i 

budgetramen. Det innebär att en väsentlig del ej är beaktat i det budgeterade resultatet. I skrivande stund 

har vår regering ännu inte aviserat hur stöd i denna fråga ska hanteras. Det innebär också att det krävs hög 

beredskap för att fatta nya beslut i kommunkoncernen.  

 

Under planeringsperioden 2023–2025 förväntas kommunen sammanlagt generera ett överskott som 

finansierar investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten.  

 

Årets resultat  
MNKR Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025   

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exkl. 

exploatering 20 43 103 

Årets resultat inklusive finansnetto, del 

av outnyttjade reserver men exklusive 

exploatering/skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning  1,2 % 2,4 % 5,5 % 

  

Höganäs kommun budgeterar ett resultat inklusive del av outnyttjade reserver och exklusive exploatering 
för år 2023 på 20,1 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 1,2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2023.  
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 Budgeterad investeringsvolym  

MNKR 

Bokslut 

2021 

Prognos 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Investeringsvolym  141,0 210,1 299,5 234,6 223,7 

Andel av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning  
  8,8 % 12,7 % 17,3 % 13,0 % 11,8 % 

 

Investeringarna inom både skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet (vatten- och 

avloppsverksamheten) fortsätter att ligga på en hög nivå.  

 

Den planerade totala investeringsutgiften för perioden 2022–2026 är i genomsnitt 252 mnkr per år. Det 

kan jämföras med den genomsnittliga investeringsutgiften under närmast föregående 5-årsperiod, 2017–

2021, som var 167 mnkr per år. 

 

I investeringsplanen för planperioden, 2023–2025, så ligger det några helt nya eller ändrade projekt. Den 

största förändringen från den liggande planen är en ny gymnasieskola i centrala Höganäs och att nuvarande 

gymnasiets lokaler ska anpassas till lokaler för grundskolan. Andra investeringsprojekt som är nya i 

planeringsperioden är renovering av en simbassäng på Höganäs sportcenter, ombyggnad av 

brandstationen, utökning av köket på Nyhamnsskolan och en ombyggnad av personalbyggnad på 

reningsverket. Ett nytt kulturhus och ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge är några större projekt som 

förväntas färdigställas inom planperioden liksom anpassning av Bruksskolan för att ta bort baracker.  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 2023 och plan 2024–2025 finansierad.  
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Investeringsprojekt uppdelade i projekttyper   

MNKR BOKSLUT 

2021 

PROGNOS 

2022 

BUDGET 

2023 

PLAN 

2024 

PLAN 

2025 

Tidsbestämda projekt 102,3 165,1 248,5 182,3 171,2 

Verksamhetslokaler 46,2 78,5 173,1 124,8 137,6 

Vatten och avlopp 30,6 59,9 42,7 27,7 11,3 

Gator och parker 22,9 24,9 14,0 17,7 19,2 

Fysisk planering 0 1,1 0,9 4,0 0,8 

Maskiner och inventarier 2,6 0,7 17,8 8,1 2,3 

       

Årsanslag 38,7 45,0 51,0 52,4 52,5 

Vatten och avlopp 18,0 23,0 25,0 26,0 28,0 

Verksamhetslokaler 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Maskiner och inventarier 4,9 4,9 8,9 9,3 7,4 

Gator och parker 6,8 7,1 7,1 7,1 7,1 

Total investeringsvolym 141,0 210,1 299,5 234,6 223,7 

 

Investeringar i verksamhetslokaler står för 62 % av den totala investeringsvolymen under planperioden 

2023–2025. 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 21 % 

samt inom gata- och parkverksamheten med 10 % 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. Den 

avgiftsfinansierade verksamheten förväntas att delvis finansieras med lån under planeringsperioden med 

cirka 140 mnkr.  

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

Nyhamnsgården. I kassaflödesanalysen ingår en försäljning av Nyhamnsgården under 2025. En planerad 

försäljning av före detta bibliotekshuset i Jonstorp förväntas även stärka kassaflödet under 2025.  

Tack vare stora statliga tillskott de senaste åren och en god skatteintäktsutveckling så förväntas kommunen 

kunna finansiera de stora investeringsvolymerna inom den skattefinansierade verksamheten under 

planeringsperioden 2023–2025.  

 

Nya investeringar medför 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 
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utförare. Hyresfonden är upprättad för att täcka behoven i enlighet med den uppdaterade 

investeringsplanen för 2023–2032.  

 

Risk och kontroll  

Under en lång period har räntan varit historiskt mycket låg, till och med negativ! Höganäs betalade under 

2021 i genomsnitt 0,28 % i ränta på sina lån. Under våren 2022 höjde Riksbanken styrräntan från 0% till 

0,25 %. Under hösten höjdes styrräntan från 0,25 till 1,25. Den höjningen, tillsammans med förväntan om 

fler höjningar under 2022 har drivit upp marknadsräntorna till nivåer där kommunerna får betala väsentligt 

mer för sina lån.  

 

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

minskar kostnadsutrymmet för kommunens verksamheter och vice versa. De budgeterade finansiella 

intäkterna avser utdelning från de kommunala bolagen Höganäshem och Höganäs Energi. Finansnettot 

förväntas vara negativt 2023 och uppgå till -3 mnkr. Finansnettot bli negativt då gamla lån successivt 

förfaller och förnyas till högre räntesatser. 

 

Låneskulden uppgår den 31 maj 2022 till 234 mnkr och avser den avgiftsfinansierade verksamheten. För de 

lån som kommunen enligt kassaflödesanalysen behöver ta för att finansiera investeringarna är ingen 

amortering inräknad. En ökad upplåning exponerar kommunen ytterligare för risken för räntehöjningar. 

 

I budgetramarna har inte ökade kostnader för energi räknats in. Det innebär att en väsentlig del ej är 

beaktat i det budgeterade resultatet. I skrivande stund har vår regering ännu inte aviserat hur stöd i denna 

fråga ska hanteras. Det innebär också att det krävs hög beredskap för att fatta nya beslut i 

kommunkoncernen.  

 

 

Soliditet  
 Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Soliditet (%) 64 62 65 64 66 

 

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 fortsatt stark 

soliditet.   

 

Kassalikviditet 

 Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kassalikviditet (%) 66 69 69 67 95 
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Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Vårt finansiella mål att 
investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade förutsätter en stark likviditet. 
Även under 2022 har kassalikviditeten tidvis varit ansträngd och ett lånebehov kan föreligga mot slutet av 
2022 för att upprätthålla en rimlig kassalikviditet.  

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 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Årets resultat inklusive finansnetto 10 33 93 

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 10 33 93 

 

Höganäs kommun beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2023–2025.  

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 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Skatteintäktsutveckling 5,9 2,4 3,2 4,4 4,9 

Nettokostnadsutveckling 3,1 3,1 11,9 3,0 1,7 

Årets resultat inkl. finansnetto, del 

av outnyttjade reserver och exkl. 

exploatering/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

6,1 2,3 1,2 2,4 5,5 

Investeringar/skatteintäkter och 

generella statsbidrag 

8,8 10,8 17,3 13,0 11,8 

Finansnetto (mnkr) 24,0 7,9 -3,0 -5,0 -5,0 

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

Risk och kontroll (%)      

Kassalikviditet 66 69 69 67 95 

Soliditet 64 62 65 64 66 

Soliditet inkl. samtliga 

pensionsförpliktelser inklusive 

särskild löneskatt 

55 56 58 58 60 

 

Resultaträkning            

MNKR 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 456 355 366 373 383 

Verksamhetens kostnader -1 863 -1 853 -1 987 -2 036 -2 064 

Avskrivningar -86 -92 -98 -108 -119 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 493 -1 590 -1 719 -1 771 -1 800 

Skatteintäkter 1 300 1 339 1 444 1 517 1 602 

Kommunalekonomisk utjämning 
och fastighetsavgift 302 270 288 292 296 

VERKSAMHETENS RESULTAT 109 19 13 38 98 

Finansiella intäkter 26 9 9 9 9 

Finansiella kostnader -2 -1 -12 -14 -14 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 133 27 10 33 93 
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Balansräkning            

MNKR 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

TILLGÅNGAR           

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 1 647 1 689 1 907 2 003 2 045 

Finansiella anläggningstillgångar 59 50 59 59 59 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 705 1 739 1 966 2 061 2 103 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd 15 18 15 15 15 

Kortfristiga fordringar 136 134 142 127 127 

Pensionsmedel 0 0 0 0 0 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 

Kassa och bank 65 65 69 68 145 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 215 217 226 210 287 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 920 1 956 2 192 2 271 2 390 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER      

EGET KAPITAL 1 236 1 219 1 414 1 448  1 571 

AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pension och 
liknande förpliktelser 44 41 47 51 53 

Andra avsättningar 27 12 27 27 27 

SKULDER      

Långfristiga skulder 312 393 396 453 453 

Kortfristiga skulder 302 290 308 293 287 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 920 1 956 2 192 2 271 2 390 
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Kassaflödesanalys           

MNKR 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat 133 47 10 33 93 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 87 77 93 113 151 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 220 124 103 146 244 

Förändring av periodiserade 

anslutningsavgifter 
Förändring av kortfristiga fordringar 

9 
-48 

 

0 

 

36 

 

15 

 

0 

Förändring av förråd och varulager 3 0 0 0 0 

Förändring av kortfristiga skulder 0 -14 0 -15 -6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 185 110 139 146 238 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i fastigheter och inventarier -151 -112 -218 -204 -161 

Investering i aktier och andelar -9 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -160 -112 -218 -204 -161 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 19 2 83 57 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 2 83 57 0 

Årets kassaflöde 44 0 4 -1 77 

Egna likvida medel vid årets början 21 65 65 69 68 

Egna likvida medel vid årets slut 65 65 69 68 145 
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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 2022 Budget 2023 Plan 2024 

 
 

Plan 2025 

Ram 1 524 843 1 617 398 1 656 220 1 692 231 

Pensionskostnader -34 000 -85 300 -68 600 -55 700 

Exploatering, driftskostnader -8 800 -12 500 -8 900 -3 200 

Exploatering, kapitalkostnader 0 -490 -1 500 -3 600 

Nettokostnad Vindkraftverket 0 0 0 0 

Övriga kostnader -7 600 -6 326 -2 700 -1 700 

Intern ränta 19 650 23 500 26 500 29 000 

Intern intäkt planerat underhåll 8 300 7 600 6 900 6 200 
 
Skatteintäkter och utjämning inkl. kommunala 
fastighetsavgifter 1 609 544 1 732 641  1 808 986 1 898 520 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader         

Kommunens medelsförvaltning och lån -1 100 -11 800 -14 300 -14 000 

Utdelning kommunala bolag 9 000 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 -19 600 -3 500 -23 400 -29 400 

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

Lönejusteringsåtgärder -8 800 -10 100 -16 100 -22 500 

Reserv 0 0 -10 560 -10 650 

Resultat -27 251 -10 227 -33 005 -93 638 
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Ekonomisk översikt 

Följande tillägg har gjorts i ramarna utöver uppräkning av lönekostnader samt generell indexering under 2023-2025. Anslagen är 
nivåhöjande. Anslag som anges som ej nivåhöjande är av engångskaraktär och utgår nästkommande år. 

Övriga tillägg     
 

  

TKR Avser 
Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

 Kommunledningskontoret  Naturvårdsplan tom 2026  350  350 350  

 Räddningstjänsten  En ny tjänst, kapitalkostnader (fordon) 1 100 1 470 1 660 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Medfinansiering rondell (ej nivåhöjande), 
vinterbad, naturvårdsplan 1 000 1 000 1 000 

Bygg- och miljönämnden Anpassning ny organisation -300 -300 -300 

Utbildningsnämnden  Ökade volymer, it-kostnader 7 000 7200 7300 

Socialnämnden  Ökade volymer,  1 000 1 000 1 000 
 

Omställningsbidrag SoL (ej nivåhöjande)  3 000 2 000 

Summa tillägg  10 150 13 720 13 010 
 

Driftramar inklusive tillägg     
 

  

TKR Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige  2 433 2 437 2 498 2 549 

Valnämnden  784 68 834 71 

Revisionen  1 008 1 035 1 060 1 084 

Överförmyndarnämnden  3 753 3 901 3 988 4 076 

Kommunstyrelse  313 512 335 555 340 163 347 249 

 Kommunstyrelse egen verksamhet  12 825 15 871 13 463 13 750 

 Kommunledningskontoret  91 016 96 840 99 066 101 368 

 Räddningstjänsten  24 839 26 897 27 564 28 136 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen  93 032 97 127 98 937 100 667 

 TFF skattefinansierad verksamhet 20 387 22 638 23 228 23 699 

 TFF avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 0 0 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  71 413 76 182 77 905 79 629 

Bygg- och miljönämnden 1 560 1 304 1 346 1 378 

Utbildningsnämnden  703 511 742 619 759 911 777 294 

Socialnämnden  512 061 530 479 546 420 558 530 

SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER  1 538 622 1 617 398 1 656 220 1 692 231 

Finansförvaltningen  1 538 622 1 617 398 1 656 220 1 692 231 
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Investeringsbudget per nämnd 

Kommunstyrelsen 

TKR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Årsanslag - maskiner och 
inventarier 2 900 4 800 2 970 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 

Årsanslag - gator och parker 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 

Årsanslag - lokalverksamhet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Årsanslag - vatten och avlopp 25 000 26 000 28 000 29 000 28 000 31 000 32 000 33 000 38 000 39 000 

Tidsbestämda projekt –                
maskiner och inventarier 17 900 8 100 2 350 2 600 1 350 1 600 700 0 900 300 

Tidsbestämda projekt -                   
gator och parker 13 979 17 700 19 200 15 275 7 500 4 250 12 854 9 000 6 000 6 000 

Tidsbestämda projekt -                    

fysisk planering 900 4 000 750 0 2 000 11 400 600 3 000 0 0 

Tidsbestämda projekt - 
verksamhetslokaler 173 084 124 800 137 600 180 000 71 000 19 000 0 0 0 0 

Tidsbestämda projekt -                 
vatten och avlopp 42 672 27 700 11 300 41 500 6 500 12 000 12 000 13 000 13 000 13 000 

Totalt 293 485 230 150 219 220 288 225 136 200 99 100 78 004 77 850 77 750 78 150 

 
Socialnämnden 

TKR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Årsanslag -                        
maskiner och inventarier 2 500 2 000 2 000 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Totalt 2 500 2 000 2 000 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

 

Utbildningsnämnden 

TKR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Årsanslag -                         
maskiner och inventarier 3 500 2 500 2 500 2 500 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Totalt 3 500 2 500 2 500 2 500 3 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

 

Summerat alla nämnder 

TKR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Totalt 299 485 234 650 223 720 292 075 141 050 102 950 81 854 81 700 81 600 82 000 
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Investeringsbudget med objekt per kategori under 
planeringsperioden 2023–2025  
 

I listan nedan visas tidsbestämda projekt som pågår eller planeras att starta under perioden 2023 – 2025. 
Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns med i listan.  
 

1. Verksamhetslokaler 

Brandstation ombyggnad och anpassning 

Brukskolan nybyggnad och anpassning 

Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet 

Idrottshall centrala Höganäs 

Kulturhus 

Ny gymnasieskola i centrum 

Nyhamnskolan utökning av storkök 

Ombyggn Brunnby IP 

Reservkraftverk fasta etapp 1 

Reservkraftverk fasta etapp 2 

Sportcenter renovering bassäng 

Stadshuset huvudentré 

Vårdboende Nyhamnsläge 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Fysisk planering = arbeten på fastigheter som inte är 

verksamhetslokaler, gator eller parker. Ett exempel på fysisk 

planering är investeringar i kommunens hamnar.  

  

3  Gator, parker och fysisk planering 1 

Byte konstgräs sportcenter 

Höganäs hamn inre hamnen spont och ny kaj 

Keramiskt stråk 

Kvickbadet utveckling 

Nya parkeringsytor 

Ombyggnad väg 1412 

Tillgänglighetsanpassa stråk o naturmiljöer 

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt 
trafiksäkerhetsprogrammet 

Upprustning gångtunnlar 

Utbyggnad för superbussar 

Utemiljö nytt kulturhus 

 

2 Vatten och avlopp 

Flödesmätning vattenledningsnätet 

Förstärkning Jonstorp 

Förstärkning Nytorp-Nyhamn 

Höganäs hamn 

Lilla Vägen spillvattenledning 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Nytt överordnat styrsystem 

Nödvatten 

Personalbyggnad Reningsverket 

Reningsverket 

Rötkammare 

Stubbarp 34:2 Vikens hage 

Tjörröd etapp 2 

Tornlyckan etapp 1 

Tornlyckan etapp 2 

Tornlyckan etapp 3 och 4 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025 

Utbyte ASB-ledningar 

Vattenkiosk Höganäs 

4 Maskiner och inventarier 2 

Kranbil 

Lastbil lvx 

Räddningsbil 

Tankbil 

Tankstation 

Traktorgrävare 

Page 175 of 277



 

Budget 2023 plan 2024–2025 35(45) 

 

 

Investeringsbudget med objekt per kategori under 
planeringsperioden 2026 - 2032 
 

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 2026 – 2032. Endast större investeringar, med en totalutgift på 2 mnkr eller högre, finns 
med i listan. 
 

1. Verksamhetslokaler 

Anpassning Kulla till grundskola 

Anpassning Tornlyckeskolan 

Idrottshall centrala Höganäs 

Ny gymnasieskola i centrum 

Vårdboende Höganäs utökade platser 
Revalyckan 

 
 

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

3  Gator, parker och fysisk planering 1 

Arilds hamnplan 

Bruksgatan 1 

Bruksgatan 2  

Bruksgatan 3 

Bruksgatan 4 

Cykelväg Hästhagevägen 

Groddgränd utrustning Östra Lerberget 

Höganäs hamn inre hamnen spont och ny kaj 

Ny belysning Köpmansgatan 

Nya parkeringsytor 

Vikens hamn spont från slip 

Väg Vikvalla 

4  Maskiner och inventarier 2 

Räddningsbåt RIB 

 

2 Vatten och avlopp 

Höganäs hamn 

Ny slamavvattningsbyggnad RV 

Nödvatten 

Rötkammare 

Tornlyckan etapp 3 och 4 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2029 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2030 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2031 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2032 

Utbyte ASB-ledningar 
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Projektbeskrivningar 
 

Namn:                                               Projektbeskrivning: 

Anpassning Kulla till grundskola Ombyggnad till grundskola 

Anpassning Tornlyckeskolan - 
under utredning 

Ombyggnad eventuellt till förskola och delar av skolverksamheten. 

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. 
Bland annat ska fler besöksparkeringar anläggas samt höja standarden på material 
och ytor.  

Brandstation ombyggnad och 
anpassning 

Ombyggnad av räddningstjänstens lokaler för bättre arbetsmiljö och funktioner. 

Bruksgatan 1 Utveckling av Bruksgatan och anpassning till de förändringar som sker i och runt 
stadskärnan 

Bruksgatan 2  Utveckling av Bruksgatan och anpassning till de förändringar som sker i och runt 
stadskärnan 

Bruksgatan 3 Utveckling av Bruksgatan och anpassning till de förändringar som sker i och runt 
stadskärnan 

Bruksgatan 4 Utveckling av Bruksgatan och anpassning till de förändringar som sker i och runt 
stadskärnan 

Brukskolan nybyggnad och 
anpassning 

Utbyggnad och ersättning av delar av C-hus (paviljonger) till 520 elever. 

Byte konstgräs sportcenter Ersättning av ytskikt av 2 konstgräsplaner vid Sportcenter. Utredning av val av 
material pågår. 

Cykelväg Hästhagevägen Ny gång- och cykelväg längs Hästhagevägen i Viken 

Eric Ruuth anpassning och 
tillgänglighet 

Tillbyggnad av två hissar för tillgänglighetsanpassning. (1 st återstår). Inomhusklimat, 
säkerhetsavgränsningar inom byggnaden samt tillgänglighetsanpassning.  

Flödesmätning 

vattenledningsnätet 
Genom att på strategiska ställen i vattenledningsnätet mäta mängden vatten per 

tidsenhet kan vi öka förståelsen för var vattnet förbrukas och även avgöra om det 
finns läckor i de delar av ledningsnätet som vi mäter vattenflödet. 

Förstärkning Jonstorp Byta ut gamla vattenledningar i Jonstorp till nya vattenledningar.  

Förstärkning Nytorp-Nyhamn Ny vattenledning mellan Nyhamnsläge och Brunnby för att säkerställa 
vattentillgången i Nyhamnsläge, Arild och Mölle. 

Groddgränd utrustning Östra 
Lerberget 

Groddgränd i östra Lerberget behöver få ett ansiktslyft. Träden som växer längs 
gränden har skadat beläggningen och blivit för stora och måste ersättas och 
beläggningen läggas om. 

Höganäs hamn Exploateringsområde   

Höganäs hamn inre hamnen spont 
och ny kaj 

Ny spont inre hamnen + betongdäck för förvaring av muddermassor.  

Idrottshall centrala Höganäs Ny idrottshall i centrala Höganäs, ca 1350 BTA ca 1500 BTA, inköp av mark ingår inte 

Keramiskt stråk Projektet ska skapa ett rörelsestråk med utsmyckning från stadskärnan ut till 
Magasin 57. 

Kranbil Kranbil i egen regi istället för inköp av tjänsten, vilket skulle bli ekonomiskt 
fördelaktigt. 

Kulturhus Om- och tillbyggnad av inköpt fastighet Thor 15 till nytt bibliotek/kulturhus i 
Höganäs.  Cirka 2046 kvm BRA  2285 kvm BTA. 

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. Detta innebär anläggande av fler 
sittplatser, toaletter och duschar. En ny brygga ska byggas i södra delen och mer 

aktiviteter ute i vattnet ska skapas. 
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Lastbil lvx Behov av att ersätta befintlig lastbil 

Lilla Vägen spillvattenledning Ny spillvattenledning från Arilds vingård till Brunnby 

Ny belysning Köpmansgatan Belysningen längs Köpmansgatan ska bytas ut till samma lyktor som finns på nya 
Storgatan.  

Ny gymnasieskola i centrum Ny gymnasieskola i Höganäs centrum till 600 elever, ca 6000 BTA ca 6600 BTA, inköp 

av mark ingår inte 

Ny slamavvattningsbyggnad RV Ny slamavvattningsbyggnad på avloppsreningsverket 

Nya parkeringsytor Ökad efterfrågan på parkeringar både i stadskärnan och ute i våra orter.  

Nyhamnskolan utökning av storkök Ombyggnad och utökning p g a kapacitetsbrist 

Nytt överordnat styrsystem Nytt överordnat övervakningssystem på avloppsreningsverket 

Nödvatten Utveckla ett säkert nödvattensystem att använda i samband med en katastrof. 

Ombyggn Brunnby IP Nya omklädningsrum och gemensamhetsutrymmen på idrottsplatsen i 
Nyhamnsläge. Ca 400 kvm BRA, ca  440 kvm BTA. 

Ombyggnad väg 1412  Ombyggnad av väg 1412 genom Viken till en stadsgata. Projektet ska genomföras i 
samband med utbyggnaden av Vikens entré. 

Personalbyggnad Reningsverket Utbyggnad av befintlig personalbyggnad för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningen. 

Reningsverket Mindre om- och tillbyggnader 

Reservkraftverk fasta etapp 1 Reservkraft ska säkerställa elförsörjning vid elavbrott, 2 st Ljunghaga 
+Centralförrådet 

Reservkraftverk fasta etapp 2 Reservkraft ska säkerställa elförsörjning vid elavbrott, 3 st Vikhaga, Revalyckan, 
Sälgen 

Räddningsbil Släck och räddningsbil för olyckshändelser i samhället 

Räddningsbåt RIB Räddningsbåt för strandnära och händelser på Kullaberg samt ev oljepåslag. 

Rötkammare För att säkerställa att vi följer våra tillstånd gällande behandling av det uppkomna 
slammet som blir mer då belastningen på avloppsreningsverket ständigt ökar, 
behöver avloppsreningsverket förbättra kapaciteten gällande rötning av slammet. 

Sportcenter renovering bassäng Byte av kakel och klinker med tätskikt och betonglagning av den gamla 

bassängen 

Stadshuset huvudentré Om- och tillbyggnad av huvudentré  

Stubbarp 34:2 Vikens hage Exploateringsområde   

Tankbil Vattentankbil till brandvattenförsörjning 

Tankstation Myndighetstillstånd går ut på befintlig anläggning 231231 och nytt tillstånd kan inte 
erhållas p g a befintlig placering. Ny tankstation ovan mark behöver köpas in. 
Tankstationen är en gemensam resurs. 

Tillgänglighetsanpassa stråk o 

naturmiljöer 
Utveckling av naturstråk kopplade till personer med rörelseersättningar 

Tjörröd etapp 2 Exploateringsområde   

Tornlyckan etapp 1 Exploateringsområde   

Tornlyckan etapp 2 Exploateringsområde   

Tornlyckan etapp 3 och 4 Exploateringsområde   

Traktorgrävare Behov av att ersätta befintlig traktorgrävare 

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

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 
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Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt NY VA-plan 2029 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt VA-plan 2030 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt VA-plan 2031 Exploateringsområde och VA-projekt enligt VA-plan 

Utbyggnad enligt VA-plan 2032 En uppdatering av vattenmätarbeståndet hos fastighetsägarna ökar servicen för 
fastighetsägarna och förbättrar förståelsen för VA- avdelningen var och när vattnet 
förbrukas. 

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

Utbyte ASB-ledningar Utbyte av asbestledningar enligt framtagen utbytesplan 

Utemiljö nytt kulturhus Utanför det nya kulturhuset ska en torgyta skapas.  

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 hamnspont från slip Stålspont längs med kajen mot Tillbergs 

Vårdboende Höganäs utökade 
platser Revalyckan 

Utbyggnad av Revalyckan med 20 platser 

Vårdboende Nyhamnsläge Nybyggt vårdboende med 60 lägenheter. Cirka 4800 BTA 
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Exploateringsbudget 

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret 

TKR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Tidsbestämda projekt  3 437 -1 397 -13 924 -1 451 -33 014 -15 370 -34 694 -1 133 -8 366 -9 800 

varav utgifter 26 989 42 940 44 581 27 654 17 670 16 770 18 303 13 200 1 634 200 

varav inkomster -23 552 -44 337 -58 505 -29 105 -50 684 -32 140 -52 997 -14 333 -10 000 -10 000 

Årsanslag markförvärv 

och markförsäljning 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav utgifter 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

varav inkomster -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Totalt 3 637 -1 397 -13 924 -1 451 -33 014 -15 370 -34 694 -1 133 -8 366 -9 800 

 

Projektbeskrivning av exploateringsbudgeten under perioden 2023 - 2025 

Namn: Projektbeskrivning:  

Arild Blossalyckan Bostadsprojekt i Arild med cirka 90 bostäder. 

Eleshult 2:5 Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge. Mellan 20-40 tomter bör kunna produceras.  

Folkparken/Julivallen Förtätning runt Folkets park med cirka 220 bostäder. 

Höganäs hamn etapp 3 Utvecklingen av Höganäs hamn 

Kaktusen Förtätningsprojekt i centrala Höganäs avseende bortåt 200 bostäder med mera 

Kv Röret m fl 

Ett framtida bostads och utvecklingsområde centralt beläget i Höganäs. Området bör kunna bebyggas 
med mellan 150–300 bostäder. 

Lerberget Sydöst 49:707 Bostadsprojekt i Östra Lerberget med cirka 100 bostäder (fribygggartomter). 

Naturvård Genomförande enligt naturvårdsplanen  

Nyhamnsläge etapp 1 

Runt Brunnbyvallen i Nyhamnsläge finns det möjlighet att förtäta med bostäder. Förslaget som finns 
tillåter cirka 40–60 stycken. 

Röda Ladan Förädling av industritomt i centralt läge i Höganäs. 

Steglinge gård Nytt bostadskvarter i Steglinge med både tomter och radhus. Cirka 10–30 bostäder. 

Stubbarp 34:2 Viken 

Vikens hage är placerat söder om Välinge Invest i Viken. Området innehåller cirka 120 bostäder och en 
förskola. 

Stubbarp 6:32 (Derome) Derome bygger friliggande villor 

Sågcrona 

Förtätning på de gamla fotbollsplanerna i kvarteret Sågcrona. Området bebyggs med cirka 50–100 
bostäder i olika former samt en förskola.  

Tjörröd utvidgning 

Outlettområdet i Höganäs som ska byggas ut med mer handel och verksamhet. Cirka ett 10-tal 
fastigheter. 

Tjörröd utvidgning 2 

Utbyggnad av verksamhetsområdet i anslutning till outlettområdet i Höganäs med cirka ett 10-tal 
fastigheter. 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med cirka 350–450 bostäder 

Tornlyckan etapp 2 

Tornlyckan etapp 2 är nästa etapp på Tornlyckan området. I projektet ingår en skola, en förskola samt 
cirka 200–300 bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 och 4 Ytterligare 300–400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan.  

Viken centrum 

Centralt i Viken ligger den gamla Statoil-macken som ägs av kommunen. Projektet innefattar även 
omkringliggande ytor och planen är att området ska bebyggas med bland annat bostäder i 
trygghetsbostadsform, centrumverksamhet och handel.  
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Viken södra 

Projekt kopplad till Viken södras utveckling. Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under ett 30-tal år, 
med cirka 50 bostäder och år. 

Väsby 12:102 Förtätningsprojekt i Väsby för cirka 10 bostäder 

 

 

Projektbeskrivning av exploateringsbudgeten under perioden 2025 - 2031 

Namn: Projektbeskrivning:  

Eleshult 2:5 Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge. Mellan 20–40 tomter bör kunna 
produceras.  

Folkparken/Julivallen Förtätning runt Folkets park med cirka 220 bostäder. 

Höganäs hamn etapp 3 Utvecklingen av Höganäs hamn 

Jonstorp centrum Förtätning och förädling av Jonstorp centrum med bostäder framför allt. Cirka 50–75 bostäder.  

Kvarter Röret med flera Ett framtida bostads och utvecklingsområde centralt beläget i Höganäs. Området bör kunna 
bebyggas med mellan 150–300 bostäder. 

Lerberget Sydöst 49:707 Bostadsprojekt i Östra Lerberget med cirka 100 bostäder (fribygggartomter). 

Nyhamnsläge etapp 1 Runt Brunnbyvallen i Nyhamnsläge finns det möjlighet att förtäta med bostäder. Förslaget som 
finns tillåter cirka 40–60 stycken. 

Röda Ladan Förädling av industritomt i centralt läge i Höganäs. 

Tjörröd utvidgning 2 Utbyggnad av ett verksamhetsområde i anslutning till outlettområdet i Höganäs med cirka ett 
tiotal fastigheter. 

Tornlyckan etapp 1 Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med cirka 350–450 
bostäder 

Tornlyckan etapp 2 Tornlyckan etapp 2 är nästa etapp på Tornlyckan området. I projektet ingår en skola, en 
förskola samt cirka 200–300 bostäder. 

Tornlyckan etapp 3 och 4 Ytterligare 300–400 bostäder, samt förskola i denna etapp av Tornlyckan.  

Viken södra Projekt kopplad till Viken södras utveckling. Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under ett 
30-tal år, med cirka 50 bostäder och år. 

Eleshult 2:5 Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge. Mellan 20–40 tomter bör kunna 

produceras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Försäljning av fastighet 

TKR 2023 2024 2025 

Försäljning av Nyhamnsgården, Nyhamnsläge  0 0 -40 000 
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TKR 2023 2024 2025 

Försäljning av före detta bibliotekshuset i Jonstorp 0 0 -4 000 

Totalt 0 0 -44 000 

 

 

Medfinansiering 

TKR 
AVTAL 

TECKNATS 

TOTAL 

UTGIFT 

PER 

PROJEKT 

PLAN 10 

ÅR 
2023 2024 2025 2026 2027  2028 2029 2030 2031 2032 

Utbyggnad GC-
väg Nyhamn/ 

Brunnby/Arild 2019-01-01 12 500 10 579 0 0 5 000 5 579 0 0 0 0 0 0 

Rondell 
Kullagatan/ 

Bruksgatan 2023-01-01 7 500 7 500 0 250 500 0 6 750 0 0 0 0 0 

Medfinansiering     18 079 0 250 5 500 5 579 6 750 0 0 0 0 0 

 
 
  

Page 182 of 277



 

Budget 2023 plan 2024–2025 42(45) 

 

 

Vatten och avlopp 
Resultaträkning 

        
 

MNKR 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Verksamhetens intäkter 74 76 87 87 91 

Verksamhetens kostnader -59 -58 -61 -63 -64 

Avskrivningar -11 -13 -14 -16 -17 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 3 4 11 9 10 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -3 -3 -8 -9 -10 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 1 1 3 1 1 

Justering mot avgiftskollektivet -1 -1 -3 0 0 

RESULTAT EFTER JUSTERING MOT AVGIFTSKOLLEKTIVET 0 0 0 0 0 

 

Balansräkning      

MNKR 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

 

Plan 

2025 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 282 349 405 443 465 

Finansiella anläggningstillgångar 13 13 13 13 13 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 295 362 418 456 478 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Förråd      

Kortfristiga fordringar 19 4 17 17 17 

Pensionsmedel      

Kortfristiga placeringar      

Kassa och bank      

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 4 17 17 17 

SUMMA TILLGÅNGAR 313 366 436 474 495 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR      

SKULDER      

Långfristiga skulder 305 359 361 399 421 

Kortfristiga skulder 9 6 74 74 74 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 313 366 436 474 495 
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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 
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• nettokostnader per verksamhetsområde 

• investeringsplan för kommande tioårsperiod 

• förslag till revidering av taxor och avgifter 
 
 

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, fysisk planering, exploatering 
samt maskiner och inventarier.  Kommunfullmäktige fattar beslut om total utgift per investeringsgrupp och 
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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 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 regioner, SKR: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.  

För investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten tillämpas marknadsränta samt viss 
administrativ avgift. Räntesatsen fastställs i januari varje år baserad på en ränteprognos från kommunens 
låneinstitut Kommuninvest. Räntas beräknas både på pågående och färdiga anläggningars bokförda värde.  

  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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Kommunfullmäktige 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 

VERKSAMHET 

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. 

 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt 2 402 2 443 2 484 

Politisk verksamhet 2 402 2 443 2 484 

 

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. 
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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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 68 826 71 

Politisk verksamhet 68 826 71 

MEDBORGARE 

Under 2023 finns inget val planerat men söndagen den 9 juni 2024 är det val till europaparlamentet. 
Arbetet med valet till europaparlamentet inleds redan under 2023. 
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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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 1 014 1 029 1 043 

politisk verksamhet 1 014 1 029 1 043 

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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 3 839 3 924 4 011 
 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Ställföreträdarna 
anses utföra sitt 
uppdrag 
mycket bra eller 
utmärkt 

Andel som 
anser att 
ställföreträdaren 
utför sitt 
uppdrag 
mycket bra eller 
utmärkt 

minst 80% minst 85% minst 87% minst 89% 

 

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 Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Utbildning av 
ställföreträdare 

Faktiska deltagare vid 
introduktionsutbildning. minst 95% minst 95% minst 95% minst 95% 

 

Överförmyndarens verksamhet är hårt lagstyrd och det är av största vikt att alla som jobbar inom 
verksamheten eller har uppdrag som ställföreträdare är uppdaterade i gällande regelverk. En mycket 
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 Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

God 
tillgänglighet, 
service och hög 
professionalitet 
vid kontakter 
med banker, 
mäklare och 
juristbyråer 

Andel mäklare och 
banker som är nöjda 
eller mycket nöjda med 
sina kontakter med 
överförmyndarnämnden 

- minst 80% minst 83% minst 85% 

 

Arbetet med att kommunicera digitalt med ställföreträdarna har inletts under 2022 och fortsätter 2023. 

Page 193 of 277



 

Budget 2023 plan 2024–2025 8(44) 
 

 

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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 13 028 13 250 13 477 

Politisk verksamhet 13 028 13 250 13 477 

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 att 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. Förvaltningen har ett koncernövergripande ansvar för HR-, 
ekonomi-, upphandling-, IT-, kommunkansli-, näringslivs-, kommunikations-, säkerhet och 
krisberedskapsfrågor, samt förvärv och försäljning av kommunal mark. 

  

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 92 806 94 773 96 830 

Säkerhet/Beredskap 807 834 862 

Exploatering 2 465 2 511 2 558 

Kommunal 
vuxenutbildning 7 566 7 687 7 810 

Arbetsmarknadsåtgärder 6 303 6 635 6 978 

Gemensamma 
funktioner 75 665 77 106 78 622 

 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 1 800 1 800 1 800 

Årsanslag 1 800 1 800 1 800 

EXPLOATERINGSBUDGET 

TKR Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 

Totalt exploatering 6 287 -4 822 -13 924 

Årsanslag 200 0 0 

Årsanslag tidsbestämda 6 087 -4 822 -13 924 

MEDBORGARE 

Stärk skolans bredd och spets 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Samverkan 
mellan 
näringslivet och 
skolan är starkt 

KLK initierar 
minst två 
aktiviteter per 
år som stärker 
och utvecklar 
samarbetet 
mellan 
näringsliv och 
skola. 

2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 
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Kommunledningskontoret fortsätter att utveckla dialog och service för medborgarna. Alla som 
kontaktar kommunen ska känna att deras ärende hanteras på ett enkelt, tydligt och proffsigt sätt. Det 
kommer att bli nya medborgardialoger under 2023 och den erfarenhet vi fått från dialoger genomförda 
under 2022, exempelvis under mötesdagarna ”Hela Höganäs på riktigt” blir en viktig del i det arbetet. 
Vi kommer att ha en ökad digital närvaro och fler dialoger i sociala medier med medborgare, företagare 
och lokal företagarrådgivning.  

Det ska vara enkelt för medborgarna att ha kontakt med kommunen och vi ska ha en hög grad av 
service. En utveckling är digitala betaltjänster som skapar ett mervärde för medborgaren. På sikt ska vi 
tillhandahålla öppen information (data) som ger möjlighet för andra aktörer, företag och allmänheten, 
att skapa nya tjänster. Öppen data stöder ett aktivt medborgarskap och är positivt för företagen 
eftersom det skapar nya marknader och stöder innovation. I detta arbete har en vidareutvecklad 
hemsida på www.hoganas.se en viktig funktion. 
 
Höganäs ska utvecklas till en hållbar åretruntdestination, genom hållbarhetsanpassning av kommunens 
evenemang och hållbarhetskontrakt med företagen. 

MEDARBETARE 

Alla som arbetar i Höganäs kommun är med och påverkar hur vi uppfattas, vårt arbetsgivarvarumärke 
är fortsatt ett prioriterat område. Kommunen ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i 
Sverige. För att lyckas med det kommer vi fortsätta arbeta med medarbetar- och ledarskapsdiamanten 
där vi förtydligar arbetsgivarens förväntningar på medarbetare och chefer. Även internkommunikation 
är ett fokusområde och att fortsätta förankra ledorden kommunikation och koncerntanke. 

För att skapa förutsättningar så att koncernen lyckas behöver medarbetarna inom 
kommunledningskontoret ständigt utvecklas inom sina respektive ansvars- och verksamhetsområden. 
Det kan handla om att få kunskap om nya möjligheter i den nya IT-plattformen M 365, digitaliserade 
ekonomiprocesser eller vad som är aktuellt i samhällsviktig verksamhet. 

Under 2023 lanseras nya tjänster för självadministration och uppföljning i självserviceportalen SmartIT. 
Tjänsterna syftar till att ge chefer och medarbetare en bättre användarupplevelse och en större valfrihet. 

Arbetet med framtagande av utbildningsfilmer kommer att fortgå under 2023 inom flera av 
förvaltningens områden. Syftet är att chefer och personal ska kunna ta till sig utbildning när det passar 
dem och för det digitala verktyg som de använder i sin yrkesutövning. 

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Kommunledningskontorets 
medarbetare prioriterar 
en hållbar konsumtion i 
kommunledningskontorets 
alla processer. 

Andelen 
genomförda 
aktiviteter från 
KLK´s samtliga 
avdelningar 

- 100 % 100 % 100% 
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Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Kommunen har en 
god markreserv för 
verksamhetsetablering 

Minimum 
markreserv i hektar minst 4,5 hektar minst 4,5 

hektar 
minst 4,5 

hektar 
minst 4,5 

hektar 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

SCB:s medborgar-
undersökning              
Nöjd inflytande index 

49  51  Medborgarna är 
nöjda med 
kommunens 
medborgardialog Minst två nya aktiviteter 

ska genomföras årligen 2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 2 aktiviteter 

KLK upplevs inom 
koncernen som en 
service/professionell 
organisation 

Intern undersökning minst 75% minst 80% minst 85% minst 90% 

 

Flera avdelningar fortsätter under 2023 det strategiska arbetet med att utveckla och införa 
automatiserade och robotiserade rutiner. När Microsoft 365 som IT-plattform införs för kommunen 
kommer många nya möjligheter för ett mer dynamiskt och automatiserat sätt att finnas. Chatt-funktion 
med robot utvecklas på intranätet och ger ytterligare möjlighet att nå rätt information dygnet runt. För 
att lyckas behöver verksamheten rekrytera digitalt kompetenta medarbetare, som kan hjälpa till att 
genomlysa behov av digital teknik i verksamheterna och underlätta digital förståelse och 
implementering. Genom dialog och delaktighet i koncernens olika verksamhetsområden kommer 
förvaltningen att kunna stötta verksamheterna i sin digitaliseringsutveckling, till exempel genom det nya 
projektkontoret. 

Under våren 2023 kommer all personal på Utvecklingscentrum och Kunskapsforum att få digital 
utbildning för att möta framtidens behov av att kunna stötta våra medborgare i den digitala utveckling 
som sker i samhället. 

När det gäller växla upp upplevelsenäringen följs den framtagna handlingsplanen för 2021–2023 där det 
finns fyra utvecklingsområden: platsvarumärke, kompetensförsörjning, värdskapet och 
konceptutveckling. Strategisk planering av framtida verksamhetsområden och hur orterna kan växa är 
fortsatt viktigt. 

FRAMTIDEN 

Höganäs ska fortsätta öka i antal invånare. Tornlyckan växer fram som Höganäs nya stadsdel med 
blandad bebyggelse, stadsdelspark och skola. Kvarteret Kaktusen/Odeon stärker upp 
centrumkaraktären och binder samman Höganäs nedre med övre. I Jonstorp sker förtätningar och 
förbättringar av bymiljön. I Viken växer det nya centrumet fram och förstärks av ytterligare byggnation. 

Att utveckla service, både digitalt och i våra fysiska möten, kommer att vara avgörande för vår framtida 
konkurrenskraft. Den digitala transformationen behöver vara i fokus och innebär att vi behöver rusta 
vår personal med en digital mognad för att kunna arbeta med de nya tjänster som vi tar fram. I en nära 
framtid är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och Artificiell Intelligens (AI) en naturlig 
del i medarbetarens, medborgarens och företagens dialog med kommunen. Även dialog med digitala 
tjänster via röststyrning och identifiering via biometri är vanligare. 
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Räddningstjänsten 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte 

VERKSAMHET 

Räddningstjänsten ska enligt lagen om skydd mot olyckor vara planerad och organiserad så att 
räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta innebär 
bland annat att hålla beredskap och ha förmåga att ingripa vid olika typer av nödlägen och händelser 
inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra kommuners 
räddningstjänster. Förvaltningen utövar även myndighetsutövning genom tillsyn, avger samråd och 
yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt är remissinstans till polis och andra 
myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor som 
sker i samhället. 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 
för att öka kunskapen om risker och brandkunskap för företag och invånare. Förvaltningen är också 
behjälplig vid olika kriser i samhället och har ett nära samarbete med Krisberedskapsfunktionen vid 
extraordinära händelser. Civilt försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd 
beredskap eller krig berörs också av förvaltningen i form av att värna befolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 25 266 25 867 26 374 

Räddningsverksamhet 25 266 25 867 26 374 
 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 15 800 900 2 320 

Årsanslag 400 300 470 

Maskiner och inventarier 15 400 600 1 850 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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 objekt/år 25 objekt/år 25 objekt/år 25 objekt/år 
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Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Utbilda 
skolungdomar i 
kommunen om 
brandskydd och 
informera om 
brandskydd och 
annan säkerhet 
till allmänheten. 

Antal 
informations-
tillfällen till 
allmänheten 
om brandskydd 
och annan 
säkerhet 

Nytt mål minst 4 tillfällen  minst 4 tillfällen  minst 4 tillfällen  

 

Räddningstjänsten finns till för alla som behöver hjälp enligt lagen om skydd mot olyckor. För att det 
ska betecknas som räddningstjänst ska fyra kriterier uppfyllas: behov av snabbt ingripande, det hotade 
intressets vikt, kostnaderna för insatsen, och omständigheterna i övrigt. Förvaltningens största mål är 
att förebygga bränder och andra olyckor, så att olyckstillfällena blir så få som möjligt. 
Räddningstjänsten ska informera, ge råd och anvisning så att förmågan och medvetenheten höjs kring 
risker och handlande vid olyckor och tillbud. Förvaltningen ska även utöva tillsyn av verksamheter i 
kommunen, så att det är säkert att vistas i och omkring verksamheter och byggnader, samt att lagar och 
regler efterföljs. Granskning och yttrande på planer och byggnationer enligt lagen om skydd mot 
olyckor och plan och bygglagen, samt remissinstans för andra myndigheter i andra frågor ingår också i 
förvaltningens verksamhet. Om olyckan ändå är framme ska räddningstjänsten ha förmåga att hantera 
alla olyckor enligt kommunens riskprofil på ett professionellt och säkert sätt så att skadorna blir få och 
små. Vid stora omfattande händelser kan räddningsstyrkan samverka med annan räddningstjänst för att 
nå snabbast och bästa resultat både i och utanför kommunen. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Tillräcklig 
kompetensnivå 
inom alla 
funktioner 
utifrån 
kommunens 
risker. 

Avstämning årligen 
mot handlings-
programmet och 
dess mål. Andel 
godkända 
medarbetare för 
momenten. 

100% av 
medarbetarna 

100% av 
medarbetarna 

100% av 
medarbetarna 

100% av 
medarbetarna 

Medarbetarenkät, 
HME Styrningsindex 85 85 85 85 

Motiverade 
medarbetare 
som förstår 
helheten och 
som känner till 
organisationens 
vision och mål. 

Medarbetarenkät, 
HME 
Motivationsindex 

89 89 89 89 

 

Teknik och taktik är en ständig process i Sveriges räddningstjänster. En ständig samhällsutveckling med 
nya verksamheter, nybyggnationer med nya material och konstruktioner, nya fordonsmodeller, samt 
andra risker i vårt samhälle ställer krav på kontinuerlig utveckling och utbildning för alla medarbetare. 
Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte är en stor del av förvaltningens arbete, så att 
räddningsarbetet blir så professionellt och säkert som möjligt. Räddningstjänsten kommer att fortsätta 
på inslagen linje med ansvarsområden och delaktighet samt med ledarskap, medarbetarskap och 
arbetsmiljö för att vara en arbetsgivare i framkant. 
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UTVECKLING 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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 

 

När de nya brandbilarna levereras under 2023 kommer det att finnas ny teknik för släck och 
räddningsmetoder. Denna utveckling kommer att kräva utbildning för medarbetarna och vara till stor 
hjälp vid bränder, inte minst i våra fiskesamhällen med tät bebyggelse där spridningsrisken är stor. Det 
nationella enhetliga ledningssystemet innebär att alla räddningstjänster ska vara kopplade till en 
ledningscentral så att det blir en effektiv ledning, och att rätt kompetens och tillräckliga resurser larmas 
vid olyckor. Räddningstjänsten i Höganäs är kopplad till ledningscentralen i Bårslöv för detta ändamål. 
Kompetensutveckling för brandpersonal och brandbefäl är i en ständig utveckling som har sin grund i 
kommunens riskprofil.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Jacob von Post 

VERKSAMHET 

Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart 
samhälle som mål. 

Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, 
utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter 
och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och 
miljönämnden i sin myndighetsutövning. 

Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, 
livsmedel, hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk 
informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av kommunens gator och 
parker. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade. 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 94 328 95 707 97 046 

Fysisk planering 15 680 16 118 16 566 

Gator och vägar 37 455 37 923 38 262 

Parker 28 207 28 399 28 666 

Miljöverksamhet 5 455 5 596 5 739 

Exploatering 1 761 1 801 1 842 

Kommunikationer 3 575 3 618 3 661 

Gemensamma funktioner 2 195 2 252 2 310 
 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 21 029 24 750 26 250 

Årsanslag Gator och 
parker 7 050 7 050 7 050 

Tidsbestämda projekt 
Gator och parker 13 979 17 700 19 200 

Medfinansiering av 
statlig infrastruktur 0 250 5 500 
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MEDBORGARE 

Växla upp upplevelsenäringen 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Höganäs stad har en attraktiv 
och livlig stadskärna. Fysisk 
planering och 
stadsmiljöutveckling i Höganäs 
stärker arbetet med Agenda 
2030 i målen 11 Hållbara städer 
och samhällen,13 Bekämpa 
klimatförändringarna samt 15 
Ekosystem och biologisk 
mångfald. 

Alla 
aktiviteter, 
som är 
kopplade till 
nämndmålet, 
ska ha blivit 
genomförda. 

100% 100% 100% 100% 

 

Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi driver på utvecklingen av hur geografiska realtidsdata kan användas 
inom koncernen i syfte att skapa en smart digital stad. Strategisk planering av mark- och vattenområden 
pågår i Jonstorp, och en fördjupad översiktsplan kommer att bli klar under 2023. Detaljplaner för nya 
bostäder tas fram i Arild, Strandbaden, Nyhamnsläge och Höganäs. Vi tar fram fler detaljplaner i 
stadsdelen Tornlyckan. I hamnområdet ska det bli möjligt att etablera ett hotell, som placerar Höganäs 
som en av regionens toppdestinationer. Detaljplanen antas sommaren 2023. 

Kvickbadet utvecklas till den mest attraktiva badplatsen i nordvästra Skåne. Fullt utbyggt 2024 kommer 
det att finnas strandservering och en ny badbrygga, som sträcker sig ut från den södra delen av 
stranden. Vi kommer också att möjliggöra vinterbad på flera olika platser inom kommunen. 
Korsningen Bruksgatan – väg 111 kommer inom ett par år att byggas om med en rondell. Vi bildar fler 
naturreservat, bland annat i Lerbergsskogen och i Fjälastorp. Kampen mot invasiva främmande arter 
fortsätter, eftersom de orsakar allvarlig skada för ekosystem. Det kommer även att gynna både invånare 
och turister. Vi upprätthåller miljötillsynen så risken minimeras för att invånarna utsätts för störningar, 
dålig inomhusmiljö och smittor. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Vi vill jobba här! 
Förvaltningens 
medarbetare är 
ambassadörer för 
sin arbetsplats. 

HME - Hållbart 
medarbetar-
engagemang i 
medarbetarunder-
sökningen 

83 83 83 83 

 

Vi planerar återkommande personlig utveckling för medarbetarna. Gemensamma aktiviteter som skapar 
effektiva team ska genomföras. Innehållet på arbetsplatsträffar, i workshops och på utbildningar ska 
stärka den egna kompetensen, skapa förutsättningar att uppfylla våra verksamhetsmål samt tydliggöra 
kommunens ledord ”kommunikation och koncerntanke”. 
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UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Utveckla digitaliseringen för ökad 
tillgänglighet, mer effektiva 
processer och en tryggare 
handläggning, både för 
medborgare och medarbetare. 

Antal nya 
digitala 
tjänster. 

5 st 5 st 5 st  5 st 

 

Vi ska vara en aktiv part i det nationella projektet Digital Twin City Center och fortsätta testa nya 
innovativa idéer inom kommunens projekt Höganäs Smart City, med sikte på att utveckla en digital 
tvilling av staden. Vi ska skaffa oss bättre underlag till hur stadens fysiska miljö fungerar och med hjälp 
av realtidsdata från sensorer ska insatser kopplat till planering, inköp och drift förbättras. För att skapa 
bättre förutsägbarhet i stadsbyggnadsprojekt, ska vi använda ArcGIS Urban för att visualisera och 
simulera tredimensionella förslag. 

Målsättningen är att verksamheten ska spara tid, pengar och hålla rätt nivå på kvaliteten i det som 
levereras i projekt och uppdrag. För att våra kunder ska kunna lämna in sina ärenden och få 
återkoppling i princip när och var de vill, ska vi förädla våra digitala tjänster. 

FRAMTIDEN 

Vi vill utöka inom fastighetsbildningsärenden, för att ge en bättre och snabbare service. Därför ska vi 
fortsatt ansöka om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Med en sådan på plats skapar vi 
positiva och tidsbesparande effekter för samhällsbyggnadsprocessen. Önskemål om exploatering och 
ökande utbyggnadstakt kräver strategiska beslutsunderlag för fysisk planering. Därför ska vi arbeta med 
rullande översiktsplanering, det vill säga att vi jobbar med långsiktig fysisk planering, genom att till 
exempel ta fram fördjupningar och tillägg till översiktsplanen. På det sättet så håller man kommunens 
översiktsplan ständigt aktuell. 

2024 ska livsmedelstillsynen debiteras i efterhand till kund, och inte som nu då det görs i förväg. Därför 
ska verksamheten och arbetsrutiner förberedas på omställningen under 2023. I flera år har vår 
myndighetsutövning klättrat uppåt i SKR:s Insiktsundersökning till en topposition i landet. Det är ett 
kvitto på att vi jobbar på ett bra sätt. Den nivån ska vi bibehålla genom fortsatt kund- och 
näringslivsfokus. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 20 547 20 966 21 286 

Fysisk planering 1 207 1 203 1 199 

Fritidsverksamhet 10 820 10 850 11 100 

Lokalverksamhet 2 565 2 613 2 638 

Gemensamma 
funktioner 3 380 3 700 3 699 

Kost 2 575 2 600 2 650 

 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 186 634 146 450 149 000 

Årsanslag 
Lokalverksamhet 10 000 10 000 10 000 

Årsanslag Maskiner och 
inventarier 150 150 150 

Tidsbestämda projekt 
Fysisk planering 900 4 000 750 

Tidsbestämda projekt 
Lokalverksamhet 173 084 124 800 137 600 

Tidsbestämda projekt 
Maskiner och inventarier 2 500 7 500 500 

MEDBORGARE 

Förvaltningens administrativa avdelning kommer att fortsätta att utveckla sitt nära samarbete med 
kommunens servicecenter för att ge medborgarna den bästa servicen. 

Tillbyggnaden av Brukskolan och upprustningen av Brunnby IP att färdigställas inom planperioden. 
Det nya biblioteket/kulturhuset beräknas att stå klart 2024 och ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge 
beräknas stå klart 2025. En utveckling av Kvickbadet i söder medför att en ny offentlig toalett kommer 
att uppföras där. Ett fortsatt fokusområde är miljöprogrammet med genomförande av 
energieffektiviseringsinsatser, användande av giftfria material och en ökad andel ekologiska livsmedel. 

Andelen vegetarisk mat som tillagas från grunden kommer att öka och mer hembakat bröd kommer att 
serveras i våra matsalar. Fler elever kommer erbjudas studiebesök i köken. Vid några tillfällen kommer 
mat med lokal förankring att serveras. Tillsammans med stadsmiljöavdelningen arbetar förvaltningen 
vidare med att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Närheten till naturen lockar allt fler besökare 
vilket medför ökat behov av skötsel och städning på allmänna platser, badstränder och offentliga 
toaletter. Alla offentliga toaletter öppnas upp från påskveckan. 
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MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Medarbetarenkäten, 
delindex motivation 79 80 81 82 Motiverade 

medarbetare som 
förstår helheten och 
känner till 
organisationens 
vision och mål 

Medarbetarenkät 
delindex styrning 79 80 81 82 

 

Under hela perioden ligger ett stort fokus på medarbetarskapet. Större delaktighet och ansvar för 
resultatet samt möjlighet att lära och utvecklas i arbetet är en förutsättning för ökat självförtroende, 
trygghet i gruppen och för att känna större arbetsglädje och stolthet. Medarbetarnas kunskaper ska tas 
tillvara. 

Alla medarbetare på fastighetsavdelningen kommer att samlokaliseras för att underlätta samarbete och 
förståelse för avdelningens gemensamma frågor. 

Vidareutbildning av personalen fortsätter för att förverkliga de miljömål som miljöprogrammet ställer. 
Utbildning i vegetarisk matlagning och specialkost planeras. 

I samband med utbyggnaden av Bruksskolan kommer köket att renoveras.  Denna renovering kommer 
underlätta mycket av arbetet i köket och skapa en bättre arbetsmiljö. Under perioden planeras även 
Nyhamnsskolans kök att rustas upp för en bättre arbetsmiljö, vilket också medför en effektivare 
hantering av livsmedel och färre transporter. 

Deltidstjänster ses fortsättningsvis över för att möjliggöra heltid för alla. 

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolum
n mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Den genomsnittliga 
energiförbrukningen 
ska minska i 
kommunens fastigheter 

Statistik från 
energistatistikprogram 
VITEC kWh/kvm och år 

135 kWh/kvm 
och år 

133 kWh/kvm 
och år 

132kWh/kv
m och år 

130  
kWh/kvm 

och år 

Minskat matsvinn i 
kommunens skolor och 
förskolor 

Procentuell andel 
kastad mat högst 10% högst 10% högst 9% högst 8% 

Minskad elförbrukning i 
kommunens fastigheter 
och anläggningar 

Inlämnad statistik i 
energieffektiviseringsra
pporten till 
energimyndigheten. 
Basår 2011 

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

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Utveckla former 
och forum för 
dialog med 
medborgare 

Antal nya former 
och forum för 
medborgardialog
en 

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

 

Den exceptionellt höga prisutvecklingen på byggnadsmaterial och energikostnader medför en stor 
ekonomisk belastning för fastighetsavdelningen. Även leveranstider på material och komponenter 
påverkar planeringen. Detta leder till att underhållsåtgärder inte kan genomföras i samma omfattning 
som tidigare och att nyproduktionsprojekt blir mycket dyrare. 

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta in giftfria 
arbetsmiljöer med byggvarubedömda material i våra fastigheter fortsätter och förnyelsebara energikällor 
som solceller placeras på alla nya byggnader och på befintliga där det är lämpligt. Informationsmaterial 
kommer att tas fram för att skapa ett större medvetande hos verksamheterna kring hur deras beteende 
påverkar energiförbrukningen. 

Även livsmedelspriserna ökar kraftigt på grund av ökade kostnader för transporter, energi, gödning och 
foder. Matsedlar kommer att ses över för att möta de ökade kostnaderna med bibehållen kvalité på 
maten. Tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att få till ett fungerande 
beställningssystem så att rätt antal matportioner tillagas och att inte specialkost tillagas till de barn som 
inte är i skolan. Utbildning till all personal hur man kan minska energiåtgången i köken kommer att ske. 

  

FRAMTIDEN 

I 10-årsplanen finns behov att investera i infrastrukturen i kommunens hamnar. Det gäller främst 
investeringar i pirar och kajer. 

Flera större byggprojekt är inplanerade. Beslut finns att bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs 
samtidigt som nuvarande gymnasieskola ska byggas om till grundskola. En ny gymnasieskola beräknas 
tidigast kunna stå klar årsskiftet 2026/2027. Revalyckans vårdboende planeras att byggas ut till 60 
platser 2028. 

Intresset för vegetarisk mat kommer fortsättningsvis att öka. Av både hälso-och klimatskäl bör det ske 
en övergång till en mer växtbaserad kost.  Rätter med kött har i genomsnitt ca 80 procent högre 
klimatpåverkan än växtbaserade alternativ. 

Inom städområdet kommer städrobotar som kan användas på små ytor, som klassrum, bli vanligare. 
Trenden på marknaden med mer heltäckningsmattor öppnar upp för dammsugarrobotar 

Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att fortsätta och laddning av personalens privata bilar 
kommer att kunna erbjudas. 
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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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 0 0 0 

Vatten och avlopp 0 0 0 
 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 67 672 53 700 39 300 

Årsanslag Vatten och 
avlopp 25 000 26 000 28 000 

Tidsbestämda projekt 
Vatten och avlopp 42 672 27 700 11 300 

Periodiserade 
anslutningsavgifter -8 000 -8 000 -8 000 

MEDBORGARE 

VA-avdelningen arbetar med stora infrastrukturprojekt under åren 2023–2025. Förstärkning av 
dricksvattenförsörjningen för de boende i Jonstorp påbörjades under 2021 och kommer att fortgå till 
och med 2024. En ny vattenledning förbi Nyhamnsläge ska byggas för att förstärka vattentillgången i 
Nyhamnsläge, Mölle och Arild. Det kommer även att reinvesteras i befintligt nät utmed Gamla 
Södåkravägen. 

Fortsatt arbete med att reinvestera i vattenledningsnätet för att minska läckor och störningar i 
vattenleveransen kommer att ske under hela planperioden. De sista delarna av renoveringen av 
vattentornet i Lerberget kommer att slutföras under 2023. På reningsverket är en uppdatering av det 
överordnade styrsystemet planerat till 2024. 

MEDARBETARE 

Verksamheten växer och nya befattningar har tillkommit i takt med att volymer och teknik utvecklats. 
Fler personer arbetar inom avdelningen och arbetsmiljön måste ses över. Personalutrymmena på 
reningsverket är gamla och omoderna och i stort behov av att fräschas upp. Under 2023 kommer 
därför reningsverkets personallokaler att byggas ut med nya omklädningsrum och kontor.  
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UTVECKLING  

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Förbättrad 
status på 
våra 
vatten-
ledningar 

Mängden odebiterbart 
vatten ska minska med 
2% per år tills slutmålet 
20% är uppnått. Basår 
2020: 37% 

högst 33% högst 31% högst 29% högst 27% 

Förbättrad 
status på 
våra 
spillvatten-
ledningar 

Mängden tillskottsvatten 
till reningsverket ska 
minska med 2% per år 
tills slutmålet 20% är 
uppnått. Basår 2020: 42% 

högst 38% högst 36% högst 34% högst 32% 

 

VA-avdelningen utvecklar och förbättrar verktyg för att göra bedömningar av vilka ledningar som står i 
begrepp att bytas ut eller vilka som kan behållas och renoveras med relining. Avdelningen arbetar även 
med system för att lättare kunna hitta vattenläckor i tidiga skeden. 

Ett ständigt pågående arbete är att titta på olika lösningar för att minska energiförbrukningen i 
avdelningens anläggningar. En viktig del i effektiviseringen är också 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 
med bibehållna reningsresultat. 

De närmsta åren kommer vattenmätarna att bytas ut till fjärravlästa mätare. 

FRAMTIDEN 

Den stora utbyggnaden av vår kommun medför att avloppsreningsverket måste uppdateras med nya 
anläggningsdelar som rötkammare, slamavvattningsbyggnad och ett nytt styrsystem under de närmaste 
tre till fem åren. Utbyggnaden måste också klara de av myndigheterna högt ställda miljökraven. 

Det åldrande ledningsnätet kommer att kräva allt större investeringar, vilket kommer att medföra större 
höjningar av VA-taxan i framtiden 

Fokus kommer att ligga på hur vi säkrar vår bebyggda miljö mot klimatförändringar genom att i 
detaljplaneskedet ta hänsyn till hur dagvattenfrågan ska hanteras. Kommunen måste kunna hantera 
stora skyfall och dimensionera översvämningszoner och dagvattenmagasin. 

Även frågan om hur vi använder vårt viktigaste livsmedel vatten, i framtiden, kommer att bli allt 
viktigare. Att använda dricksvatten till att till exempel spola i våra toaletter och att vattna gräsmattor 
med, börjar bli mer och mer ifrågasatt. Ny teknik för detta testas på flera ställen. 
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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 arbetar förvaltningen för kommunens 
ungdoms-, tillgänglighets-, folkhälso- samt friluftslivssamordning. 

Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till 
föreningar. Utskottet delar årligen ut kultur-, idrotts- och hederspriser samt keramikstipendium. 
Utskottet bistår andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, 
aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans 
verksamheter. 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 72 489 73 794 75 131 

Kultur 36 461 37 151 37 862 

Fritid 36 028 36 643 37 268 
 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 550 2 550 550 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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 

Sammanställning av 
deltagartillfällen i barn- 
och 
ungdomsidrottsföreningar  

Nytt mål för 2023 
ref. 157 353 st 159 975 st 162 598 st 165 220 st 

Sammanställning - utbud 
fysisk aktivitet på ER Ung  40 40 40 

Ökad fysisk 
aktivitet hos 
barn och unga 

Sammanställning - utbud 
av nybörjarkurser för barn 
och unga 

 2 2 2 
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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. 

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med 
föreningsliv, företag och frivilliga. Kommunens Volontärcenter och den nyetablerade Sportbanken är 
viktiga verksamheter och mötesplatser. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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 digitalisering. 
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UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Skapa eller utveckla 
samarbeten med 
aktörer utanför kultur- 
och 
fritidsförvaltningens 
verksamhet 

Antal nya 
och 
etablerade 
samarbeten 
och projekt 

1 stycken/ år 1 stycken/ år 1 stycken/ år 1 stycken/ år 

Växla upp upplevelsenäringen 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Erbjuda invånare 
ett innovativt och 
varierat kultur- 
och fritidsutbud. 

Medborgarnöjdhet plats 10 eller 
bättre 

plats 10 eller 
bättre 

plats 10 eller 
bättre 

plats 10 eller 
bättre 

 

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. 
Att tänka nytt inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, 
interaktiv gestaltning eller dialog. 

Under 2023 kommer Höganäs Bibliotek planera inredningen av de nya lokalerna samt utemiljön. 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 med det innehåll som ungdomarna efterfrågar. 
Ungdomsverksamheten ska förstärkas och arbeta mer aktivitetsbaserat samt med mer mobilt 
fritidsledarskap. Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag arrangera öppna, avgiftsfria idrottsaktiviteter för 
ungdomar varje vecka.  

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utskottet kommer att införa 
ett nytt verksamhetsstöd under 2023 som riktas till verksamhet för personer med funktionsvariation.  

Sportcenter kommer att renovera den äldsta bassängen samt utveckla aktivitetsytor utomhus. 
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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 utformning bidra till Höganäs stadsutveckling samt bli en stolthet för våra invånare. Andra 
påbörjade satsningar, en ny idrottshall i centrum, idrottsplatsen i Nyhamnsläge, utveckla "Framtidens 
Sportcenter" samt sammanslagningen av Höganäs Museum och Keramiskt center kommer att 
fortskrida. 

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med civilsamhället 
varpå ett stort ideellt engagemang uppnås. För att möta behoven och efterfrågan av den ökande 
befolkningen kommer detta att bli än viktigare i framtiden.  

Både kultur och 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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift                                    1 590 1 622 1 654 

Politisk Verksamhet 1 590 1 622 1 654 
 

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. Flera av målen i Agenda 2030 har en koppling till nämndens tillsynsarbete. 

Ett av de största fokusområdena för bygg- och miljönämnden är att fortsätta jobba aktivt med dialogen 
med medborgarna. Både bygglov- och miljöavdelningarna har mycket höga placeringar i de 
landsomfattande undersökningar som görs inom myndighetsarbetet. Dessa placeringar är resultat av 
nämndens proaktiva arbete med att underlätta för medborgare och företag. Det handlar bland annat 
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 Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

HME - Hållbart 
medarbetarengage
mang, 
miljöavdelningen 

83 83 83 83 Vi vill jobba här! 
Förvaltningens 
medarbetare är 
ambassadörer för 
sin arbetsplats. 

HME - Hållbart 
Medarbetarengage
mang, plan- och 
bygglovsavdelningen 

83 83 83 83 
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Medarbetarna kommer att arbeta mot de nya verksamhetsmålen som har implementerats i 
verksamheten under 2022. Genom detta kommer det engagerade medarbetarskapet att förstärkas och 
utvecklas. Medarbetarnas spetskompetens och intresse för olika kompetensområden ska ytterligare 
fördjupas efter två år av pandemi där verksamheterna på grund av viss frånvaro, krav på hemarbete och 
omställningen därtill samt högt tryck av inkomna ärende och omställning av tillsynsområdena för att 
tillgodose regeringens krav på verksamheten fått stå tillbaka till viss del. 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. Kommunens ledord ”växla 
upp” genomsyrar arbetet. Bygg- och miljönämndens verksamheter genomgår samtidigt en digital 
transformation vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet. 

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Höganäs miljötillsyn 
håller hög klass. 
Tillsynsplanen 
innehåller tydlig 
koppling till Agenda 
2030. Mål nr 
2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. 

Alla aktiviteter i 
den tillsynsplan 
som nämnden 

tar fram för 
miljöavdelningen 

genomförs 

92% 93% 93% 93% 

Förenkla för företag 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Nöjd Kund-Index, 
miljö- och 
hälsoskydd 

77 78 80 80 

Nöjd Kund-Index, 
livsmedelskontroll 82 83 84 84 

Bygg- och 
miljönämnden 
ses som en 
resurs för 
etablerade 
och 
kommande 
företag. 

Nöjd Kund-Index, 
bygglov 84 85 86 86 
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Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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 70% minst 75% minst 75% 

Bygg- och 
miljönämnden ska ge 
service i framkant. 

Andel kunder som 
är nöjda med 
nämndens service 
(bygglov) 

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

 

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

Bygg- och miljönämnden ska uppfattas som tydlig, professionell och ses som en hjälp för företagen att 
bli bättre. Företagare och enskilda ska kunna höra av sig och lyfta olika frågor. Nämnden ska kort sagt 
vara en resurs, utan att äventyra myndighetsrollen. 

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

Under de närmaste åren fokuserar bygg- och miljönämnden också på ett modernt och digitaliserat 
arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen inom bygg och miljö kopplas tydligt till rättssäkerhet, 
omvärldsbevakning, förutsebarhet, kundnytta och ökad effektivitet. Digitaliseringen ger bättre 
förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina ärenden när och var de vill. 

FRAMTIDEN 

Höganäs fortsätter att utvecklas både med fler invånare och fler verksamhetsutövare. Bygg- och 
miljönämnden ser en fortsatt ökning 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 svårt att konkurrera med de större 
kommunerna om arbetskraft. 

På lång sikt ser vi 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 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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 718 232 733 491 749 057 

Förskola 161 391 164 805 168 287 

Grundskola 382 501 390 654 398 961 

Gymnasiet 139 247 142 077 144 963 

Gemensamma 
funktioner 33 429 34 255 35 111 

Politisk Verksamhet 1 664 1 699 1 735 
 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 3 500 2 500 2 500 

Maskiner och inventarier 3 500 2 500 2 500 

Stärk skolans bredd och spets 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Andel elever 
med 
gymnasieexamen 
inom 3 år 

minst 75% minst 76% minst 78% minst 80% 

Andel elever som 
är behöriga till 
yrkesprogram 
årskurs 9 

minst 95% minst 90% minst 92% minst 93% 

Genomsnittligt 
meritvärde 
årskurs 9 

- 225 227 230 

Andel lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
grundskola 

- minst 88% minst 89% minst 90% 

Behöriga lärare 
bedriver 
framgångsrik 
undervisning för 
hela barnet hela 
vägen, vilket höjer 
elevernas 
meritvärden, ger fler 
gymnasiebehörighet 
samt fler som tar 
gymnasieexamen 
efter tre år. 

Andel lärare med 
pedagogisk 
högskoleexamen 
gymnasieskola 

- minst 85% minst 86% minst 87% 
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Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Andel elever 
som uppger att 
de känner sig 
trygga i 
grundskolan 

100% 100% 100% 100% 

Andel elever 
som uppger att 
de känner sig 
trygga på 
gymnasiet 

100% 100% 100% 100% 

I våra verksamheter arbetar vi 
hälsofrämjande med tidiga 
insatser och trygghet samt 
studiero råder. 

Andel elever 
med hög 
frånvaro 

- högst 15% högst 12% högst 10% 

Andel elever 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen 
årskurs 6 

- minst 79% minst 81% minst 83% 
Våra verksamheter bedriver en 
inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet som 
främjar ett livslångt lärande för 
alla 

Andel elever 
som uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen 
årskurs 9 

minst 90% minst 91% minst 92% minst 93% 

      

Toleransfrämjande åtgärder 
ska genomföras  

Kompletteras till 
2023     

 

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 resultat. I jämförelse med andra visar Höganäs 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. Verksamheterna kommer att fortsätta sin utveckling med 
fokus på undervisningens kvalitet. 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. 

Kullagymnasiet kommer fortsätta att utveckla gymnasieverksamhet för att fler ungdomar ska välja 
Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. Kullagymnasiet kommer att se över 
programmen och satsar på ny utrustning.  

Page 217 of 277



 

Budget 2023 plan 2024–2025 32(44) 
 

 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Engagemang, 
hög 
delaktighet, 
inflytande och 
meningsfullhet 
präglar 
medarbetarnas 
arbetsmiljö. 

HME index 88 89 90 90 

 

Höganäs kommun har de senaste åren satsat på ett ledarprogram till chefer. Ledarprogram med fokus 
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. Ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet tillsammans med ett utvecklat systematiskt 
kvalitetsarbete som syftar till utveckling och mindre på rapportering tror vi ger våra medarbetare de 
verktyg de behöver för ett framgångsrikt arbete. 

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. 

Utifrån nya avtalet med lärarförbunden kommer 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 

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 ledorden kommunikation och koncerntanke ingår i utvecklingen 
av ”Hela barnet – hela vägen”. En utmaning är att förbättra alla goda resultat som skolan redovisar i 
nationella jämförelser. I detta arbete blir utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och 
undervisningens kvalitet viktiga faktorer. 

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 
tillgång till ett eget digitalt verktyg. Fokus framöver kommer att vara att utveckla användningen av 
datorn i skolarbete och säkerställa att det blir ett mervärde i inlärningen. 

FRAMTIDEN 

Den demografiska ökningen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation som är 
resurseffektiv samt anpassa våra 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 är nödvändig. 
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Utvecklingen av Kullagymnasiet fortsätter. Utvecklingen inkluderar såväl arbetssätt, organisation som 
planer på en ny gymnasieskola placerad i centrala Höganäs. 

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 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt drift 524 084 536 565 549 257 

Politisk Verksamhet 1 706 1 747 1 789 

Vård och omsorg 319 141 326 713 334 465 

LSS 124 745 127 705 130 735 

Individ- och 
familjeomsorg 62 928 64 467 65 957 

Gemensamma 
funktioner 15 564 15 933 16 311 

Mot bakgrund av kommunens demografi kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och sjukvården framöver. Dessutom kommer utvecklingen av god och nära vård 
ytterligare öka efterfrågan. 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. 

 

TKR BUDGET 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 

Totalt investeringar 2 500 2 000 2 000 

Årsanslag 2 500 2 000 2 000 

Förvaltningen kommer att uppdatera inventarier, vårdmiljöer och inne- och utemiljöer i våra särskilda 
boenden. Ett nytt LSS-boende planeras stå färdigt i början av 2023 och även där kommer investeringar 
av inventarier i boendemiljön att göras. I planen för 2024–2025 ligger nya Nyhamnsgården och även 
där krävs stora investeringar.   
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MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Andel vuxna 
personer som 
inte är 
återaktualiserade 
ett år efter 
avslutat 
försörjningsstöd 

minst 80% minst 68 % minst 75 % minst 80 % 

Antal besökare 
på de digitala 
anhörigstöden 

200 250 275 300 

Socialnämndens 
målgrupp ska 
ges ökad 
självständighet 
genom egna 
livsval Andel barn och 

ungdomar som 
inte är 
återaktualiserade 
ett år efter 
avslutade 
insatser 

40 42 45 45 

  

Mot bakgrund av demografin, integrationen, sociala utmaningar och övervältringseffekter behöver 
åtgärder i form av nya och förändrade tjänster, som stödjer invånarnas möjlighet att leva ett så 
självständigt liv som möjligt, utvecklas. Genom att främja hälsa, förebygga stödbehov och bidra till att 
man som medborgare kan känna trygghet i sin vardag, bidrar till detta. Att öka dialogen och 
delaktigheten i utformningen av nuvarande och framtida tjänster, är prioriterat. 

Omställningen av socialtjänsten i linje med förslaget om ny socialtjänstlag och omställningen för god 
och nära vård, kommer också att ställa stora krav på förändrade tjänster och arbetssätt. 

Välfärdsteknik, 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. Ett nytt förebyggande team 
med hela kommunen som sitt arbetsfält kommer att förstärka detta arbete. Uppstarten av en gemensam 
Familjecentral är också en viktig del i denna utveckling. 

LSS boendet på Allégatan och det särskilda boendet Nyhamnsgården planeras ersättas med nybyggda 
boende under perioden. 
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MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Andel sökande 
till 
utannonserade 
tjänster som 
motsvarar 
kravprofilen 

minst 45% minst 50% minst 60% minst 65% 
Socialnämnden 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare 

HME-index 80 82 85 86 
 

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 invånarna, är centrala. Det fortsatta arbetet men den strategiska kompetensplanen behöver 
därför prioriteras. Erfarna socialsekreterare är en eftertraktad yrkesgrupp där rörligheten är stor 
regionalt och nationellt. Fortsatt satsning på ledarskapet för att stärka cheferna i uppdraget samt ökade 
satsningar på medarbetarskapet, kommer att vara i fokus. 

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. Utvecklingen 
med automatisering och förenkling behöver också fortsätta för att frigöra tid till värdeskapande 
arbetsuppgifter. 

  

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Miljökrav ska 
ställas vid 
upphandling 
av varor och 
tjänster 

Andelen 
genomförda 
upphandlingar 
med miljökrav 
av 
upphandlingar 
med möjlighet 
att ställa 
miljökrav 

100% 100% 100% 100% 
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Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Antal 
samverkanssamarbeten 
som startat under året 

10 2 4 2 

Antal föreningar som 
verksamheten 
samverkar med 

5 7 10 10 

Samverkan med 
ideella aktörer 
och civilsamhället 
förstärks 

Antal aktiva volontärer i 
verksamheten 10 15 15 20 

Antal nya digitala 
tjänster 8 3 3 3 

Antal nya digitala 
stödsystem 2 1 1 1 Socialnämnden 

ska möjliggöra 
digitalt först Antal aktiviteter i syfte 

att motverka digitalt 
utanförskap 

10 10 10 10 

Antal riktade 
informationsinsatser 12 12 12 12 Kommunikationen 

internt och 
externt ska 
förstärkas 

Antal genomförda 
medborgardialoger 10 2 2 2 

 

Utmaningen med allt fler äldre, ökat 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 vara i fokus och 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. Flera olika insatser 
för att motverka digitalt utanförskap för nämndens målgrupper kommer att genomföras. 

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 för att möjliggöra allt fler 
volontärsuppdrag i verksamheterna fortsätter. Formerna för anhörigstöd kommer att utvecklas för att 
vara mer flexibla och i än högre grad stödja kvarboende. 
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FRAMTIDEN 

Utmaningen med att möta de volymökningar som väntas inom socialtjänsten och inom äldreomsorgen 
samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder minskar kvarstår. 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. 

Missbruk 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 

VERKSAMHET 

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i 
Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och 
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

MEDBORGARE  

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Andel aktuella 
genomförandeplaner 
enligt IBIC (individens 
behov i centrum) 

100% 100% 100% 100% 

Antal verksamheter 
som har genomfört 
delaktighetsslingor 

10 11 13 15 

Höganäs 
Omsorg AB ska 
bidra till 
omsorgstagarens 
möjlighet att 
välja och 
påverka sina 
egna livsval 

Andel omsorgstagare 
som vid hemgång 
från slutenvård 
erhåller Trygg 
hemma 

minst 20% minst 25% minst 30% minst 35% 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

HME 85 86 87 88 

Andel 
omsorgsmedarbetare som 
är anställda på heltid 

minst 50% minst 52% minst 55% minst 60% 
Höganäs 
Omsorg AB 
ska vara en 
attraktiv 
arbetsgivare Öka 

medelsysselsättningsgraden 
för omsorgsmedarbetare 

minst 95% minst 96% minst 97% minst 98% 
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UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

      

Antal digitala 
tjänster som 
bidrar till att 
minska 
bilkörningen 

5 4 3 2 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Antal nya 
digitala tjänster 
och verktyg 

10 5 5 5 
Höganäs 
Omsorg AB ska 
möjliggöra 
digitalt först 

Antal 
genomförda 
medborgar-
/omsorgsdialoger 

20 20 20 20 

FRAMTIDEN 

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 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 kommer 
ett stort fokus vara 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 tillgänglighet 
och ökad rörlighet kommer därför att prioriteras. 
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AB Höganäshem 
Ordförande: Péter Kovács (M) VD: Jesper Månsson 

VERKSAMHET 

AB Höganäshem är Höganäs kommuns allmännyttiga bostadsbolag med cirka 1 400 lägenheter och 160 
lokaler. Bolagets mål är att erbjuda hyresbostäder i livets alla faser från student till pension. Höganäs 
befinner sig i en expansiv fas och stor nyproduktion av hyresrätter är därför en naturlig del av vårt 
uppdrag på Höganäshem. 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

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) 

243 271 300 325 

 

Det absolut viktigaste uppdraget för oss som bostadsbolag är att skapa trygghet och bemöta våra 
kunder med hög upplevd service. Trygghet är en upplevelse för de boende och besökande. Från 
område till fastighet, mellan hyresgäster men också i länkarna mellan bostad, kommunikation, skola, 
vård och rekreationsområden. Hur väl förvaltar vi våra hyresgästers åsikter om en god boendemiljö 
samt vårt deltagande i utvecklingen av nya bostäder.  

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Att få 
motiverande 
medarbetare 
som har en hög 
vilja att 
rekommendera 
företaget. 

Medarbetarverktyget 
Winningtemp  
skala 1–10 

9 9 9 9 

 

Inom Höganäshem arbetar vi såväl affärsmässigt som samhällsinriktat och den gemensamma 
värdegrunden baseras på vision, affärsidé och uppdrag. Under resan är det centralt att alla känner sig 
delaktiga och att arbetet känns meningsfullt och belönande. Vi mäter kontinuerligt temperaturen internt 
i tio dimensioner. Som exempel, hur fungerar ledarskapet, hur upplevs arbetsglädjen, hur väl utvecklad 
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är teamkänslan? Vi har idag en helt annan närhet till medarbetarnas ”känsla av” välmående och kan 
fånga vikande trender. Detta arbete kommer vi fortsätta med och utveckla ytterligare under kommande 
tid. 

UTVECKLING 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Vi fokuserar på 
kundernas behov 
genom vänligt 
bemötande, proaktivt 
agerande och 
professionell service. 
Därigenom ökar vi vårt 
förtroendekapital och 
stärker vårt varumärke. 

Andel 
nöjda 
kunder 

 

Nytt mål 
 

Minst 80% 
nöjda kunder 

 
 

Minst 80% 
nöjda kunder 

 
 

Minst 80% 
nöjda kunder 

 
 

 
”Våra hyresgästers upplevda trygghet är målsättningen, kommunikation och service gör jobbet.” Så vill 
vi gärna sammanfatta varför målsättningen om en stärkt trygghet blir ett kommunikationsarbete. 
Värdeskapande relationer börjar med kommunikation och intresse. En reaktiv insats byts sedan med 
lätthet ut mot ett proaktivt arbete. En värdeskapande relation skapar förtroendet att göra arbetet 
tillsammans. Ett stort förtroendekapital blir till gagn för både oss som medarbetare och vårt varumärke. 
I våra NKI undersökningar har tryggheten i bostadsområdena legat stadigt på cirka 78%, en relativt hög 
siffra vi måste värna och utveckla. Målet är fortsatt 80% nöjda kunder. 

FRAMTIDEN 

Som en följd av befolkningsmålet ligger bostadsförsörjningsplanen och planberedskap högt på den 
kommunala agendan. Vi kan, med all rätt, utläsa en stark viktning mot hyresrätten vid kommande 
bostadsproduktion. Andelen hyresrätter i kommunen är fortsatt låg trots ivrigt byggande sedan 2015. 
Behovet av bostäder är svårt att uppskatta trots indikationer genom vår långa bostadskö. Vi känner till 
det allmänna underskottet av bostäder men, givet prisbilden för nyproduktion, blir efterfrågan osäker. 
Vår ambition är, trots eskalerande priser, att producera 325 bostäder vid utgången av 2025 räknat från 
2017.  
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Höganäs Energi AB 
Ordförande: Ulf Holmqvist (M) VD: Benny Ulmestig 

VERKSAMHET 

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett 
funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en 
helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi 
blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Vi har stark lokal förankring 
och ska vara det självklara valet i Kullabygden. 

MEDBORGARE 

De kommande åren kommer vi arbeta ännu mer för att möta behovet av helhetslösningar och personlig 
service, hos invånarna i Kullabygden. Vi tar tillvara det lilla bolagets flexibilitet – vi omvärldsbevakar, 
lyssnar in kunderna och anpassa oss därefter. Vi ska i allt vi gör fokusera på att leverera hållbarhet för 
Kullabygden, och att erbjuda våra kunder helhetslösningar med snabb personlig service och hög teknisk 
kompetens. På detta tema kommer vi de närmsta åren att anställa en person, en ”fiberhjälpare”, som 
ska hjälpa våra kunder att komma igång och använda sin fiber. Det är i dag cirka tusen kunder som har 
anslutit sig till fibernätet utan att använda det. Vi kommer också att anställa en person, en 
”energihjälpare”, som ska hjälpa våra kunder med energifrågor och energioptimering av sina hem. Vi 
kommer att bygga ut systemet med sensorer (LoRa) för att möjliggöra smarta-hem-lösningar som 
invånarna i Kullabygden förväntar sig. Vi planerar också att utöka vårt utbud av tilläggstjänster för att 
möta invånarnas efterfrågan på lokala helhetslösningar. 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Medarbetare 
som trivs och 
stärker 
varumärket 
genom att 
vara 
ambassadörer. 

ENPS-värde enligt 
medarbetarenkäten 
Winningtemp 

Nytt mål från 2023 30 30 30 

Employee Net Promoter Score (eNPS) är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin 
arbetsplats till andra. Ett värde mellan 0–20 är bra, ett värde mellan 20 och 50 är väldigt bra och allt över 50 är 
optimalt. 
Åren av pandemi har påverkat oss på flera sätt och i det korta perspektivet kommer vi inom Höganäs 
Energi fokusera mycket på aktiviteter som bygger upp och lyfta fram vi-känslan bland medarbetarna. 
Allt från gemensamma utbildningar och konferenser till grill-luncher ute på vår egen "gård".  

Höganäs Energi är ett mindre bolag i en mindre kommun. En utmaning är att långsiktigt säkerställa att 
vi har rätt kompetenser. Detta är den viktigaste frågan för oss sett ur ett affärsperspektiv. För att 
hantera detta kommer ledningsgruppen under de närmsta åren att arbeta löpande med följande frågor: 
Vilka rekryteringsbehov har vi? Ser vi bristkompetenser?  Hur behåller vi befintliga nyckelkompetenser? 
Hur hanterar vi kompetensutveckling inom bolaget för att matcha kommande behov (exempelvis 
utifrån en ökande digitalisering)? 
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Konkreta planer tas fram för att säkerställa att vi hela tiden har rätt kompetenser i bolaget. Och för att 
vi ska kunna behålla den kompetens och de medarbetare vi har. 

UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Vi ska ha minimal 
miljöpåverkan från 
vår 
fjärrvärmeproduktion. 

Uppföljning av 
andel (procent) 
fossilfritt bränsle i 
fjärrvärmeverket 

Nytt mål från 2023 97% 97% 97% 

Utveckla dialog och service 

Nämndsmål Mätetal Referenskolumn 
mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 Mål 2025 

Våra kunder är 
nöjda med oss 
som 
energibolag 

Andel (%) 
kunder som 
totalt sett är 
nöjda med oss 
”som 
energibolag” 
enligt NKI 
undersökning 

Nytt mål från 2023 85 85 85 

 

För att utveckla vår dialog och service gentemot våra kunder, invånarna i Kullabygden så kommer vi att 
jobba ännu mer med lokal, nära och personlig service. Exempelvis genom våra nya tjänster 
Fiberhjälpen och Energihjälpen. Två nya medarbetare som åker hem till våra kunder och stöttar dem i 
energi- och fiberfrågor. Vi vill värna om närheten till våra kunder och fortsätta välkomna fysiska besök 
i våra nya lokaler. För att utöka vår tillgänglighet och service har vi en ny app. Under 2023 kommer vi 
jobba för att utöka innehållet och lyfta fram appen så att kunderna hittar den. Vi ska fokusera på 
kundmöten. Efter år av pandemi planerar vi för ett 2023 med många fysiska möten med våra kunder, i 
form av exempelvis kundkvällar, seminarier och minimässor.  

För att förverkliga miljömässig hållbarhet behöver vi jobba för att minimera behovet av fossilt bränsle i 
fjärrvärmeproduktionen. De närmsta åren har vi flera utvecklingsområden för att säkerställa 
värmeproduktion dessa är hur vi tillvaratar mer spillvärme men också utreda möjligheterna till 
värmepump och biobränslepanna. 

 
Vi måste också se över möjligheten att effektreglera fjärrvärmenätet. Kapa toppar i fjärrvärmenätet och 
därigenom skapa hållbarhet/lönsamhet. Vi ska också införskaffa en tilläggsmodul till 
mätinsamlingssystemet för att bättre kunna övervaka och analysera nätet och därigenom effektivisera.  
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-03-22    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ulf Molin (C) (vice ordförande) 

Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M)  ersätter Peter Schölander (M) (ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
Övriga närvarande  Eva Bernhold (budgetcontroller) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-11:10 
  
Paragrafer §38 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
Datum och plats 2022-03-28, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M) § 37 
 
Ordförande 2 ……………………………………………… 

Ulf Molin (C)v §§ 38-54 
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
 
 
Protokollet justerat  2022-03-28 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-03-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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Page 2 of 4Page 232 of 277



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-03-22    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2022/148 
§ 38 
Fastställande av planeringsramar till budget 2023 och plan 2024-
2025 
Sammanfattning av ärendet   

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har beräknat planeringsramar för budget 2023 och 
plan 2024-2025. Beräkningen utgår från nu gällande budget 2022, fastställd plan 2023-2024, 
beslutade tilläggsanslag samt inriktning för investeringar kommande tio år. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 mars 2022, 
Kommunledningskontoret, planeringsramar, beräkningsförutsättningar och budgeterade reserver, 
Kommunledningskontoret, inriktning avseende 10-årsplan för investeringar, beslutad den 30 
september 2021. 

  
Deltar inte i beslutet 
Lennart Nilsson (S) anmäler att han inte deltar i beslutet 
  
Beslutsgång  
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 

 
Beslut 

Arbetsutskottet 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 1 juni 2022: 
 
1. Lämna förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 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. att inarbeta beslutad viljeinriktning för investeringar under kommande tioårsperiod 
 
4. 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 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-03-22    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

Samtliga kommunala bolag 
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 

 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-04-22 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Eva Bernhold (budgetcontroller) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §116 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 
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 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2022/183 
§ 116 
FÖRSLAG TILL BUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025 FÖR 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med förslag på budget för 
sina respektive verksamheter för 2023 och plan 2024-2025. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 68, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 maj 2022, 
Bilaga 1: Resultatbudget 2023 och plan 2024-2025, 
Bilaga 2: Investeringsbudget och exploateringsbudget per nämnd, 10-årig investeringsplan, 
Bilaga 3: Exploateringsprojekt i 10-årig investeringsplan samt projektbeskrivningar, 
Bilaga 4: Investeringsprojekt i 10-årig investeringsplan, 
Bilaga 5: Investeringsprojekt beskrivningar, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 12 maj 2022, 
Kommunledningskontoret, förslag till budget 2023, plan 2024-2025, verksamhetsplan och mål, 
Kommunstyrelsens egen verksamhet, tjänsteskrivelse den 3 maj 2022, 
Kommunstyrelsens egen verksamhet, förslag till budget 2023 och plan 2024-2025, verksamhetsplan 
och mål, 
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 9 maj 2022, 
Räddningstjänsten, budget 2023, plan 2024-2025, verksamhetsplan och mål, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 16 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag till budget 2023 och plan 2024-2025, verksamhetsplan och mål, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse avseende skattefinansierad verksamhet den 17 maj 
2022, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet, förslag till budget 2023 och plan 
2024- 
2025, verksamhetsplan och mål, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse avseende avgiftsfinansierad verksamhet den 17 
maj 2022, 
Teknik- och fastighetsförvaltningens, avgiftsfinansierad verksamhet, förslag till budget 2023 och plan 
2024-2025, verksamhetsplan och mål, 
Kultur- och fritidsutskottet, tjänsteskrivelse den 16 maj 2022, 
Kultur- och fritidsutskottet, förslag till budget 2023 och plan för 2024-2025, verksamhetsplan och mål, 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 23 maj 2022, § 13. 
  
Deltar ej i beslutet 
Kerstin Björkäng Wirehed (S), Louise Stjernquist (L), Johan Ingvarsson (MP) och Leif Löwegren (SD) 
deltar inte i beslutet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets samt kultur- och fritidsutskottets förslag till 
beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen.  

Page 3 of 4Page 237 of 277



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunledningskontorets, kommunstyrelsens egen verksamhet, räddningstjänstens, 
samhällsbyggnadsförvaltningens, teknik- och fastighetsförvaltningens samt kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, nämndmål och investeringsplan enligt bilagor, 
 
att utöver föreslagen ram för 2023 tillskjuta 350 tkr till kommunledningskontoret för genomförande av 
naturvårdsplanen, 
 
att utöver föreslagen ram från 2023 tillskjuta 1400 tkr till räddningstjänsten, för ökad bemanning, 
 
att utöka räddningstjänstens investeringsanslag med 1300 tkr för 2023, 100 tkr för 2024, 370 tkr för 
2025, samt tillskjuta utökad ram för kapitalkostnader på 400 tkr 2023, 350 tkr för 2024 och 175 tkr 
2025, 
 
att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram från och med 2023 med 180 tkr årligen för att 
möjliggöra vinterbad i kommunen, 
 
att finansiera genomförandet av naturvårdsplanen med ett extraanslag på 750 tkr årligen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2023-2026, 
 
att finansiera bekämpningen av invasiva främmande arter med ett extraanslag på 300 tkr årligen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 2023-2026, 
 
att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram från och med 2023 med 300 tkr årligen för att 
täcka de ökande kapitalkostnaderna för den framtida rondellen i korsningen Bruksgatan/111:an, 
  
att för år 2023 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
  
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2023 enligt bilaga, 
  
att beakta den ökade driftkostnaden för kultur- och fritidsförvaltningen som den ökade investeringen 
år 2024 medför. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 
Kommunfullmäktige  
Räddningstjänsten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-05-12

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M) - anmält jäv §94
Olof Suneson (M) - ersättare för Gustaf Wingårdh (M) §94

Ledamöter Olof Suneson (M)
Fredrik Walderyd (M)
Kjell Lundberg (M)
Viktor Spinola (M)
Kjell-Arne Green (C)
Gary Paulsson (S)
Peter Graff (S)
Mikael Stjernquist (L)
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Jerry Hed (C) ersättare för Robert Otto (M)
Göran Lock (MP) - ersättare för Olof Suneson (M) §94

Ej tjänstgörande
ersättare

Göran Lock (MP)

Övriga Plan- och bygglovschefen Gulistan Batak
Miljöchefen Ulf Frick
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert
Tillsynshandläggaren Josefine Holsby §§89-90
Bygglovshandläggaren Emelie Demfelt §§91-94
Byggnadsinspektören Damir Kacapor §95
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson §§97-99, 121
Bygglovshandläggaren Linn Justad §§100-104
Lantmäteriingenjören Oliver Werth §107-108
Förvaltningschefen Jacob von Post
Verksamhetsutvecklaren Johanna Magnusson
Geodatachefen Tecumseh Hollis

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00 - 16.10 2022-05-12

Paragrafer §§86-121

1(86)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-05-12

SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Kjell-Arne Green (C)
Digital justering senast onsdagen 18 maj 2022

DIGITAL SIGNERING

Sekreterare Pernilla Stjernkvist §§86-121

Ordförande Gustaf Wingårdh (M) §§86-93, 95-121

Vice ordförande Olof Suneson §94

Justerande Kjell-Arne Green (C) §§86-121

2(86)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-05-12

SIGNATUR

Dnr DIA.2022.18

§119
BUDGET 2023-2024 (ÄRENDE 34)

Sammanfattning av ärendet
Enligt uppdrag redovisar bygg- och miljönämnden förslag till gemensamma mål,
verksamhetsplan och resultatbudget.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till verksamhetsplan, mål samt hur

måluppfyllelsen ska mätas.
att godkänna förslag till budgetram för år 2023
att godkänna planeringsramarna för år 2024 och 2025

Beslutsunderlag

· Verksamhetsplan och budget för 2022, plan 2023-2024

Förslag till beslut
Plan- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen föreslår bygg- och miljönämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till verksamhetsplan, mål samt hur
måluppfyllelsen ska mätas, att godkänna förslag till budgetram för år 2023 och att godkänna
planeringsramarna för år 2024 och 2025.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till verksamhets-
plan, mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas, att godkänna förslag till budgetram för år
2023 och att godkänna planeringsramarna för år 2024 och 2025.

Beslutsgång
Ordföranden Gustaf Wingårdh (M) ställer förslaget under proposition och finner att bygg-
och miljönämnden bifaller förslaget.

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

81(86)
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2022-06-02    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Pia Möller (M) (ordförande) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande) 
Ville Nykänen (M) 
Charlotte Lewenhaupt (M) 
Pehr Frykman (C) 
Åsa Dencker (KD) 
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande) 
Leif Löwegren (SD) 
Mona Björkman Narheim (M)  ersätter Bo Caperman (M) 
Amer Aiysh (S)  ersätter Helene Nyholm (S) 
Elisabeth Eriksson (L)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Rebecka Jansson Lindgren (M) 

Nils Hyllienmark (M) 
Ulf Silfverström (C) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Elisabeth Bonakdar Hashemi (Nämndsekreterare) 

Anita Trulsson (Lärarförbundet) 
Mikael Dahlberg (Utbildningschef) 
Cecilia Wickenberg Rosengren (Verksamhetschef gymnasiet) 

  
Sammanträdestid kl 17:00-19:00 
  
Paragrafer §34 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera   
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Elisabeth Bonakdar Hashemi 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

                         
 
 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den    
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2022-06-02    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     UN/2022/53 
§ 34 
BUDGET 2023 MED PLAN 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Utbildningsnämnden har att ta ställning till bifogat förslag till budget 2023, med plan 2024-2025. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars om planeringsförutsättningarna för budget 
2023 
och plan 2024-2025. Utbildningsnämndens budgetförslag ska enligt beslutet hållas inom beslutad 
nettoram 
i enlighet med ekonomiavdelningens anvisningar om förslagets utformning. 
 
Utbildningsnämndens "Budget 2023 och plan 2024-2025" 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 med 
beräknad volymökning samt ökade kostnader kopplade till digitalisering. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022 
• Budget 2023, med plan 2024-2025 UN 

  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna budgetskrivelsen 2023 med flerårsplan 2024-2025, att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
utöka utbildningsnämndens ram för 2023 med 7 000 tkr för att kompensera för volymökningar samt 
ökade IT-kostnader, att föreslå kommunfullmäktige att avsätta medel för att täcka kostnadsökningarna 
på höjda matpriser samt andel ekologisk mat under 2023, samt att justera beslutet omedelbart. 
 
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 
Elisabeth Eriksson (MP), Carola Persson (S), Amer Ayish (S) och Leif Löwegren (SD) deltar ej i 
beslutet. 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna budgetskrivelsen 2023 med flerårsplan 2024-2025, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka utbildningsnämndens ram för 2023 med 7 000 tkr för 
att 
kompensera för volymökningar samt ökade IT-kostnader,  
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2022-06-02    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
att föreslå kommunfullmäktige att avsätta medel för att täcka kostnadsökningarna på höjda matpriser 
samt andel ekologisk mat under 2023, samt 
 
att justera beslutet omedelbart. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2022-04-27    
 

 

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

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Carina Lövstedt (C) 
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 
Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) 
Cecilia Lindestam-Viebke (avdelningschef) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-15:00 
  
Paragrafer §54 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) med Ulrika Adsersen (L) som ersättare 
  
Datum och plats 2022-05-06, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Christian Johansson (SD) med Ulrika Adsersen (L) som ersättare                         
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2022-04-27    
 

 

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

 
     SN/2022/86 
§ 54 
GODKÄNNANDE AV BUDGET FÖR 2023 OCH PLAN FÖR 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Den 22 mars 2022, § 38, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om planeringsramar för 
budget 2023 samt plan för 2024-2025. Socialnämnden har enligt detta beslut tilldelats en 
budgetram på 524.084 tkr för år 2023. 
 
Mot bakgrund av kommunens demografi kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och sjukvården framöver. Dessutom kommer utvecklingen av god och nära 
vård öka efterfrågan ytterligare. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 22 april 2022, 
Socialförvaltningen, budget 2023 och plan för 2024-2025 den 21 april 2022.   
 

  
Deltar inte i beslutet 
Emma Wennerholm (V), Christian Johansson (SD), Ulrika Adsersen (L) och Ann-Margreth Larsson 
(S) deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna budgetram för socialnämnden 2023 med plan för 2024 och 2025, 
 
att godkänna förslag till investeringsbudget för 2023. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Protokollet justerat  2022-05-06 
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2022-06-01    
 

 

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  Ann-Christine Rydell (C) 

Elisabeth Eriksson (L) 
Wivi-Anne Broberg (S) 

  
Övriga närvarande  Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Agneta Nilsson (handläggare) 

  
Sammanträdestid kl 16:00-17:00 
  
Paragrafer §28 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Maria E Jönsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gertrud Greén (C)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Maria E Jönsson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-06-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2022-06-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     VN/2022/19 
§ 28 
FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2023 SAMT PLAN FÖR 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat förslag på budget 2023 och plan 2024-2025. 
Nästa gång det är val är 2024 då det är val till europaparlamentet. Övriga år bedriver nämnden endast 
en mindre verksamhet i form av omvärldsbevakning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 4 maj 2022, 
Kommunledningskontorets kommunkansli, förslag av budget 2023 och plan 2024-2025. 
 

  
Beslutsgång 
Ordförande Gertrud Greén (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 med verksamhetsplan och nämndsmål. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-07-06 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2022-05-23    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Hult Inga-Maj (KD) (ordförande) 
Ann-Britt Strufve (M) (vice ordförande) 
Eva Nilsson (S)  ersätter Elisabeth Sannerheim Brokopp (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Åsa Linde Tornée (M) 

Eric Ericsson (M) 
  
Övriga närvarande  Lisa Cronberg (överförmyndarhandläggare) 

Emma Wiström (överförmyndarhandläggare) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-17:50 
  
Paragrafer §10 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ann-Britt Strufve 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Ann-Britt Strufve                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-30 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-30 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2022-05-23    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     ÖFN/2022/4 
§ 10 
BUDGET FÖR 2023 OCH PLAN 2024-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunkansliet har inom ramen för beslutade nettoramar för budget 2023 och plan 2024-2025 
upprättat förslag på budget för överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämndens expedition har i dialog med nämndens ordförande utarbetat förslag för ett 
nytt nämndsmål ”God tillgänglighet, service och hög professionalitet vid kontakter med banker, 
mäklare och juristbyråer”. Målet ersätter tidigare mål avseende informationsutskick till mäklare och 
banker. 
  
Beslutsunderlag  
Budget för 2023 och plan 2024-2025 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 med verksamhetsplan och nämndsmål. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunkansliet (ekonomiavdelningen) 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-21 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-05-16    KS/2022/183 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

KONKURRENSPRÖVNING 2023, KULTUR- OCH 
FRITIDSUTSKOTTETS 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. 
 
Inför arbetet med kartläggningen har förvaltningen speciellt studerat avtal- och driftformer för den nya 
gymnastikhallen samt Höganäs Tennishall. Förvaltningen har gjort bedömningen att båda hallarna drivs 
bäst i föreningsdrift. 
 
Kartläggning inför 2023 
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 
•Gymnastikhall 
•Tennishallen (KBT) bokning, tennistider för allmänheten  
•Sagabiografen 
•Årsbidrag till kulturföreningar för utförande i annan regi än kommunal  
 
 
Beslutsunderlag  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-05-16    KS/2022/183 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att inga ytterligare verksamheter är aktuella för 
konkurrensprövning under 2023. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att inga ytterligare verksamheter är aktuella för konkurrensprövning under 2023. 
 

 

 
 Anneli Sjöborg 

  Förvaltningschef 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Ersätter KFS 2022: 
 

      1 (1) 
 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

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

 
 

TAXOR FÖR ÅR 2023 AVSEENDE KULTUR- OCH 
FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER 
Taxorna är uppräknade enligt index i beräkningsförutsättningarna som getts om 1,27 % 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. 
Entré utan bad      38 kr  ny taxa 
 
Klippkort bad 10 ggr, barn 7-20 år   127 kr 
Klippkort bad 10 ggr, studerande*/ ungdom 21-26 år  297 kr  
Klippkort bad 10 ggr, vuxen    456 kr 
Klippkort bad 10 ggr, pensionär    297 kr 
 
Halvårskort bad, barn 7-20 år         485 kr 
Halvårskort bad, studerande*/ ungdom 21-26 år    986 kr  
Halvårskort bad, vuxen                           1 811 kr  
Halvårskort bad, pensionär     986 kr 
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NÄRVARANDE 

Från Höganäs kommun Herman Crespin (kommunchef) 

Från Höganäs kommun Maria Bylund (ekonomichef) 

Från Höganäs kommun Anneli Sjöborg (förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen)  

Från Höganäs kommun Lotta Johansson (enhetschef, individ- och familjeomsorgen) 

Från Höganäs kommun Lars Scotte (räddningschef) 

Från Höganäs kommun Jacob von Post (förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Från Höganäs kommun Josefine Dellmark (arbetsgivarrepresentant) 

För Akavia Milla Andersson Kaarna 

För Sveriges skolledarförbund Sofia Walka  

För Lärarnas riksförbund Patrik Holmkvist  

För Lärarförbundet Anita Trulsson  

För Kommunal Catarina Tellström  

För Sveriges ingenjörer Marcus Nilsson  

För Vision Jenny Degerman  

Sekreterare Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Sammanträdestid: kl. 15.00-15.15 

Paragrafer § 1

JUSTERING OCH UNDERSKRIFTER 

Sekreterare ………………………………………… 

Fanny Lundqvist 

Höganäs kommun ………………………………………… 

Maria Bylund 

Akavia ………………………………………… 

Milla Andersson Kaarna 

Sveriges skolledarförbund ………………………………………… 

Sofia Walka 

Lärarnas riksförbund ………………………………………… 

Patrik Holmkvist 

Protokoll från CESAM 2022-11-02
(Signerat, SHA-256 B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56)

Sida 1 av 6
Page 254 of 277



PROTOKOLL 
CESAM 

2022-11-01

Sida 2 av 4 

Lärarförbundet ………………………………………… 

Anita Trulsson 

Kommunal ………………………………………. 

Catarina Tellström 

Sveriges ingenjörer ………………………………………… 

Marcus Nilsson 

Vision ………………………………………… 

Jenny Degerman 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

§ 1 Samverkansförhandling avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2023 och plan 

2024-2025 
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§ 1 

Samverkansförhandling avseende kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansförhandlingen avser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2023 och plan 2024-

2025, behandlad vid utskottets sammanträde den 25 oktober 2022, § 113. 

CESAM informerades om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 

vid CESAMs sammanträde den 27 oktober 2022. 

 

Förslag till beslut och/eller synpunkter under sammanträdet 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Sveriges Skolledarförbund framför nedanstående: 

Vi har full förståelse för världsläget och den ekonomiska situation vi står i och inför. Därför väljer vi att 

inte yrka på att mer pengar än de som redan är äskade tillförs utbildningsnämndens budget 2023. Däremot 

vill vi lyfta vår oro gällande hur utbildningsnämnden ska kunna leva upp till målen att vara en arbetsgivare 

i framkant samt en ökad måluppfyllelse. I ett vidare besparingsläge hyser vi även en oro att 

personaltätheten kommer att minska.   

 

Förhandlingarna avslutas 

Ekonomichef Maria Bylund tackar för visat intresse, att arbetsgivaren tar till sig deras oro och synpunkter 

och förklarar samverkansförhandlingarna för avslutade. 

Protokoll från CESAM 2022-11-02
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Följande parter har signerat detta dokument

Fanny LundqvistNamn: 
2022-11-02 11:11Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

Maria BylundNamn: 
2022-11-02 11:16Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

Milla Andersson KaarnaNamn: 
2022-11-03 12:45Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

SOFIA WALKANamn: 
2022-11-02 11:21Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

PATRIK HOLMKVISTNamn: 
2022-11-07 09:01Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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ANITA TRULSSONNamn: 
2022-11-02 12:11Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

CATARINA TELLSTRÖMNamn: 
2022-11-03 08:27Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

Sven Marcus Fredrik NilssonNamn: 
2022-11-02 16:45Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56

Jenny DegermanNamn: 
2022-11-02 13:40Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
B70987B2A707EE51E7DC103F7D84FD2963EB1030B4E8AB00CF554D13A523CE56
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Socialdemokratiska budgetyrkanden - Budget 2023 18 000 000,00 kr  

Socialnämnden 8 500 000,00 kr                   

Utökning av ram personalförstärkningar, personaltäthet, scheman 8 500 000,00 kr                   

Utbildningsnämnden 6 500 000,00 kr                   

Barnomsorg dygnet runt 2 500 000,00 kr                   

Fria pedagogiska måltider 400 000,00 kr                      

Riktad insatse för barn med särskilda behov 1 500 000,00 kr                   

Toleransresor 500 000,00 kr                      

Utökning av skolskjutsverksamheten 300 000,00 kr                      

Kulturgaranti 300 000,00 kr                      

Utökning av ramen för läromedel 1 000 000,00 kr                   

Kommunstyrelsens förvaltningar 3 000 000,00 kr                   

Räddningstjänstens ram utökas för att säkra och förstärka bemanningen 1 950 000,00 kr                   

Utökning av föreningsbidragen till pensionärs- och funktionshinderorganisationer 50 000,00 kr                        

Förstärkning av Eric Ruuths verksamhet 500 000,00 kr                      

Fritt inträde i simhallen för ungdomar 300 000,00 kr                      

Öka aktivitetsstödet till ungdomsföreningar 200 000,00 kr                      

Finansiering 18 000 000,00 kr                

Ryms inom ramen för intäkterna från kommunala utjämningsststemet

Att stryka de två sista meningarna i tredje stycket under rubriken Medborgare sidan 8

Att taxa "Entré utan bad" Höganäs Sportcenter stryks. Bilaga "Taxor för år 2023_2".
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Driftramar inklusive tillägg    

TKR 2023 2024 2025 

Kommunfullmäktige 2 437 2 498 2 549 

Valnämnden 68 834 71 

Revisionen 1 035 1 060 1 084 

Överförmyndarnämnden 3 901 3 988 4 076 

Kommunstyrelsen 339 055 343 663 350 749 

Kommunstyrelsens egna verksamhet 15 871 13 463 13 750 

Kommunledningskontoret 96 840 99 066 101 368 

Räddningstjänsten 28 397 29 064 29 636 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 97 127 98 937 100 667 

TFF Skattefinansierad verksamhet 22 638 23 228 23 699 

TFF Avgiftsfinansierad verksamhet  0 0 

Kultur- och fritidsförvaltningen 78 182 79 905 81 629 

Bygg- och Miljönämnden 1 304 1 346 1 378 

Utbildningsnämnden 757 619 759 911 777 294 

Socialnämnden 540 479 556 420 568 530 

Summa samtliga nämnder 1 645 898 1 669 720 1 705 731 

 

TKR 2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 1.482.317 1.553.200 1.638.800

Inkomstutjämning 209.900 220.200 224.300

Kostnadsutjämning 4.200 -1.100 9.300

Regleringsbidrag 42.500 41.600 31.500

LSS-utjämning -40.100 -40.600 -41.100

Kommunal fastighetsreglering 71.800 71.800 71.800

Totalt 1.770.617 1.845.100 1.934.600

Resultat

TKR 2023 2024 2025

Ram -1 645 898 -1 669 720 -1 705 731

Övriga kostnader -73 516 -72 150 -29 000

Skatteintäkter 1 770 617 1 845 100 1 934 600

Finansiella intäkter/kostnader -2 800 -5 300 -5 000

Oförutsedda behov -11 500 -11 500 -11 500

Budgeterade överskott/reserver -16 600 -54 060 -66 550

Resultat 30 303 42 370 126 819

1,71% 2,30% 6,56%
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