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 2021-06-21    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Anders Ståhl (M) (ordförande) 

Margareta Widell (M) 
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 
  
Övriga närvarande   
  
Sammanträdestid kl 16:00-18:00 
  
Paragrafer §§11-15 

 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Lock (MP) 
  
Tid och plats Digital signering, 2021-06-24 00:00 
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Emma Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Göran Lock (MP)                         
 
Protokollet justerat den 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-24 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 
Anslaget nedtaget den  2021-07-26
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 11 Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens dokumenthanteringsplan 
§ 12 Hederspris 2021 
§ 13 Kulturpris 2021 
§ 14 Idrottspris 2021 
§ 15 Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden 
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/281 
§ 11 
Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan 
Sammanfattning av ärendet   
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår 
av dess reglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet inom Höganäs kommun. Förutom 
bestämmelserna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller det 
kommunala arkivreglementet inom Höganäs kommun (KS 2019/854). 
 
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument för alla handlingar som upprättas eller 
inkommer till kultur- och fritidsförvaltningen. Dokumenthanteringsplanen ska omfatta 
handlingar som finns och behövs för verksamheten. Möjlighet till en effektivare sökning av 
handlingar säkerställs då det är angivet hur dokumenten ska hanteras. I planen finns upptaget 
vilka dokument som finns hos förvaltningen, hur dokumenten ska hanteras, om dokumentet ska 
gallras eller bevaras. Denna plan följer till stor del Riksarkivets (Statens arkiv) och Sveriges 
Kommuner och Landstings Gallringsråd nr 8 – Bevara eller gallra? 
  
 
Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 
 Revidering av dokumenthanteringsplan 
 Dokumenthanteringsplan kultur- och fritid 2021 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen. 
 

Beslutet ska skickas till  
               Kommunstyrelsen 
 
 

Page 3 of 7
Protokoll för kultur- och fritidsutskottet 2021-06-21

(Signerat, SHA-256 C50EF0F731FB6782A3F6E9F88E9E5221FFDE0DC0D22FE3365E6023A00AFD7D6E)
Sida 3 av 8



 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/296 
§ 12 
Hederspris 2021 
Beslut 
  
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att tilldela Hederspriset 2021 till Åke Karlsson och Jan-Eric Persson, från Nordvästra Skånes flygklubb 
samt och Ola Sandberg, från Höganäs Golfklubb. 
De får utmärkelsen för att de ständigt arbetar med förbättringar, testar nya idéer och bidrar med ett 
stort samhällsengagemang för kommunen. Flygklubben hjälper till exempel till med att flyga över 
kommunen för att upptäcka bränder och golfklubben arbetar metodiskt med att nå äldre invånare och 
människor med funktionsvariation till golfen. 
  
De båda föreningarna samarbetar mycket med varandra; man delar olika resurser och nu senast 
arbetar man med två friidrottsföreningar för att arrangera terräng SM i höst. Kort och gott, tre värdiga 
pristagare som är föredömen för föreningslivet! Prissumman är 300 Euronäs per pristagare. 
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 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/297 
§ 13 
Kulturpris 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att tilldela Kulturpriset 2021 till Bo ”Biobosse” Svensson för sitt enastående engagemang och insatser 
för biografen i Höganäs. Biobosse tappar aldrig glöden; under pandemin har han kämpat,trott och 
längtat till en ”återstart” av Sagabiografen. 
Biobosse är en självständig biografägare i en K-märkt byggnad, en biografägare som lyckas få hit 
nästan alla filmer när de har premiär - han är unik i Sverige. Prissumman är 20 000 kronor. 
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 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/299 
§ 14 
Idrottspris 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att tilldela Idrottspriset 2021 till Freja Werth, som går sista året på Luleå Riksbasketgymnasium, en 
utbildningsplats i Luleå Basket som hon fick inför säsonens och hon tog tillvara på chansen direkt. I 
premiären mot A3 Basket 1 oktober fick Freja starta matchen, spelade 31 minuter och stod för 14 
poäng. Under grundserien spelade hon 21 matcher  
  
Hennes framfart i SBL Dam gjorde också att hon blev kallad till damlandslaget, och fick göra sin 
seniorlandslagsdebut i EM-kvalet mot Israel i november 2020. Luleå Basket blev svenska SM-mästare i 
basket i april i år - med Freja Werth. 
  
Svenska Basketbollförbundets kommentar om Freja: 
"Hon kom som en virvelvind med en Höganäsboll under armen och tog SBL Dam med storm." 
Prissumman är 20 000 kronor. 
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-06-21    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/270 
§ 15 
Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter, Eric 
Ruuths kulturhus, bibliotek, föreningsliv, kultur, folkhälsa, ungdomssamordning, 
tillgänglighetssamordning, ekonomi, personal samt projektet nytt Kulturhus och Tennishallen.  
 
Förvaltningschefen informerar även om bidragsansökningar, delegationsbeslut samt yttranden. 
 
Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 
 Delegationsbeslut, Beethovensafari 
 Ansökan om föreningsstöd - Musik i Öresund 
 Delegationsbeslut, Höganäs Gymnastikförening 
 Ansökan om föreningsstöd - Höganäs Gymnastikförening 
 Delegationsbeslut, Höganäs Museum 
 Ansökan om projektbidrag - Höganäs Museum 
 Delegationsbeslut, Kullabygdens tennis, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Lerbergets segelsällskap, Lovmedel 
 Delegationsbeslut, Rädda Barnen, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Vattenpolo, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Hållbarhet workshop, lovmedel 
 Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Bowling 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 

Beslutet ska skickas till  
- 
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Beslutande ledamöter  Anders Ståhl (M) (ordförande) 


Margareta Widell (M) 
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 


 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 
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 PROTOKOLL 


 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 


 2021-06-21    
 


SIGNATUR   


     KS/2021/281 
§ 11 
Revidering av kultur- och fritidsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan 
Sammanfattning av ärendet   
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår 
av dess reglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet inom Höganäs kommun. Förutom 
bestämmelserna i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller det 
kommunala arkivreglementet inom Höganäs kommun (KS 2019/854). 
 
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument för alla handlingar som upprättas eller 
inkommer till kultur- och fritidsförvaltningen. Dokumenthanteringsplanen ska omfatta 
handlingar som finns och behövs för verksamheten. Möjlighet till en effektivare sökning av 
handlingar säkerställs då det är angivet hur dokumenten ska hanteras. I planen finns upptaget 
vilka dokument som finns hos förvaltningen, hur dokumenten ska hanteras, om dokumentet ska 
gallras eller bevaras. Denna plan följer till stor del Riksarkivets (Statens arkiv) och Sveriges 
Kommuner och Landstings Gallringsråd nr 8 – Bevara eller gallra? 
  
 
Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 
 Revidering av dokumenthanteringsplan 
 Dokumenthanteringsplan kultur- och fritid 2021 


 


Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen. 
 


Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att anta den reviderade dokumenthanteringsplanen. 
 


Beslutet ska skickas till  
               Kommunstyrelsen 
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SIGNATUR   


     KS/2021/296 
§ 12 
Hederspris 2021 
Beslut 
  
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att tilldela Hederspriset 2021 till Åke Karlsson och Jan-Eric Persson, från Nordvästra Skånes flygklubb 
samt och Ola Sandberg, från Höganäs Golfklubb. 
De får utmärkelsen för att de ständigt arbetar med förbättringar, testar nya idéer och bidrar med ett 
stort samhällsengagemang för kommunen. Flygklubben hjälper till exempel till med att flyga över 
kommunen för att upptäcka bränder och golfklubben arbetar metodiskt med att nå äldre invånare och 
människor med funktionsvariation till golfen. 
  
De båda föreningarna samarbetar mycket med varandra; man delar olika resurser och nu senast 
arbetar man med två friidrottsföreningar för att arrangera terräng SM i höst. Kort och gott, tre värdiga 
pristagare som är föredömen för föreningslivet! Prissumman är 300 Euronäs per pristagare. 
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SIGNATUR   


     KS/2021/297 
§ 13 
Kulturpris 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att tilldela Kulturpriset 2021 till Bo ”Biobosse” Svensson för sitt enastående engagemang och insatser 
för biografen i Höganäs. Biobosse tappar aldrig glöden; under pandemin har han kämpat,trott och 
längtat till en ”återstart” av Sagabiografen. 
Biobosse är en självständig biografägare i en K-märkt byggnad, en biografägare som lyckas få hit 
nästan alla filmer när de har premiär - han är unik i Sverige. Prissumman är 20 000 kronor. 
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 PROTOKOLL 


 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 


 2021-06-21    
 


SIGNATUR   


     KS/2021/299 
§ 14 
Idrottspris 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att tilldela Idrottspriset 2021 till Freja Werth, som går sista året på Luleå Riksbasketgymnasium, en 
utbildningsplats i Luleå Basket som hon fick inför säsonens och hon tog tillvara på chansen direkt. I 
premiären mot A3 Basket 1 oktober fick Freja starta matchen, spelade 31 minuter och stod för 14 
poäng. Under grundserien spelade hon 21 matcher  
  
Hennes framfart i SBL Dam gjorde också att hon blev kallad till damlandslaget, och fick göra sin 
seniorlandslagsdebut i EM-kvalet mot Israel i november 2020. Luleå Basket blev svenska SM-mästare i 
basket i april i år - med Freja Werth. 
  
Svenska Basketbollförbundets kommentar om Freja: 
"Hon kom som en virvelvind med en Höganäsboll under armen och tog SBL Dam med storm." 
Prissumman är 20 000 kronor. 
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 PROTOKOLL 


 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 


 2021-06-21    
 


SIGNATUR   


     KS/2021/270 
§ 15 
Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter, Eric 
Ruuths kulturhus, bibliotek, föreningsliv, kultur, folkhälsa, ungdomssamordning, 
tillgänglighetssamordning, ekonomi, personal samt projektet nytt Kulturhus och Tennishallen.  
 
Förvaltningschefen informerar även om bidragsansökningar, delegationsbeslut samt yttranden. 
 
Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 
 Delegationsbeslut, Beethovensafari 
 Ansökan om föreningsstöd - Musik i Öresund 
 Delegationsbeslut, Höganäs Gymnastikförening 
 Ansökan om föreningsstöd - Höganäs Gymnastikförening 
 Delegationsbeslut, Höganäs Museum 
 Ansökan om projektbidrag - Höganäs Museum 
 Delegationsbeslut, Kullabygdens tennis, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Lerbergets segelsällskap, Lovmedel 
 Delegationsbeslut, Rädda Barnen, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Vattenpolo, lovmedel 
 Delegationsbeslut, Hållbarhet workshop, lovmedel 
 Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Bowling 


 


Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 


Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 


Beslutet ska skickas till  
- 
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