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PROTOKOLL 
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 

2021-05-24 

KS/2020/635 
§ 9 
Budget 2022 och plan 2023-2024 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 

Planeringsramarna enligt budgetutskottets beslut är för kultur- och fritidsförvaltningen 70 510 tkr 
år 2022, 71 843 tkr år 2023 och 73 199 år 2024. Förvaltningens förslag lämnas ej inom beslutad
planeringsram då det saknas finansiering för år 2022 och framåt för följande: 

200 tkr, hälsoutvecklare (för äldre, personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och yngre 
som ska återgå till föreningslivet),
100 tkr, för drift av ny konstgräsplan i Jonstorp, 
200 tkr, för drift av Sportbanken. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsförslag, kultur- och fritidsutskottet 
 Budget 2022 med plan 2023-2024, kultur- och fritidsförvaltningen 
 Verksamhetsplan KUF budget 2022 
 Konkurrensprövning 
 Kultur och fritidsförvaltningen, Investeringsplan 2022-2031 
 Taxor för år 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, konkurrensprövning, 
mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas enligt bilaga, 

att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till resultatbudgetram per
verksamhetsområde och godkänna förslag till planeringsram för år 2023 och 2024 enligt bilaga, 

att för år 2022 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 

att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till investeringsbudget enligt bilaga, 

att utöver föreslagen ram 2022 tillskjuta 500 tkr för att finansiera hälsoutvecklaren, drift av 
konstgräsplan samt drift av Sportbanken. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

SIGNATUR 
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2021-05-24 

KS/2021/256 
§ 10 
Kultur- och fritidsutskottets informations- 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 yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsförslag 
 Yttrande avs. kv. Sibyllan med flera 

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

SIGNATUR 
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