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KS/2021/175
§ 6
Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram
Sammanfattning av ärendet  

Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 
december 2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa 
upp de egna åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen 
syftar till att synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens 
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga 
förvaltningar/nämnder och kommunfullmäktige.

Uppföljningen visar att förvaltningarna bedriver ett aktivt folkhälsoarbete. Avvikelser finns dock 
under:

Målområde, ”Det tidiga livets villkor” - Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med 
Region Skåne,

Målområde, ”En jämlik och hälsofrämjande sjuk- och hälsovård” - Utveckla äldrecentral i 
samarbete med Region Skåne,
samt

Målområde, ”Matvanor och fysisk aktivitet” - Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.

Beslutsunderlag
 Protokollsförslag
 Uppföljning av kommunens folkhälsoplan 2020
 Uppföljning, folkhälsoprogram 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/153
§ 7
Svar på motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
Sammanfattning av ärendet  

I kommunallagen 4 kap. 16 § finns rätten för fullmäktiges ledamöter att väcka motioner reglerad. 
Motionsrätten tillkommer enskilda ledamöter och inte ett parti.

Sixten Paulsson och Leif Löwegren inkom den 3 mars 2020 med förslagen att all större 
utsmyckning ska underställas invånarna samt att beslutsordningen ska ses över.

Även konst är
Konst i offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge estetiska upplevelser, stimulera till samtal 
och ge möjlighet till reflektion. Konsten kan bryta invanda mönster, skapa debatt, ifrågasätta och 
ge platser nya dimensioner. Uttrycken kan vara varierade, materialen olika och konstnärerna 
utsedda för att öka bredden på influenser till samhället. Nya arbetsmetoder och arbetsätt för 
konstnärerna förutsätter flexibla
processer.

Beslutsunderlag
 Motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
 Protokollsutdrag KS 2020-05-12 §105 KS Anmälan om remitterad motion angående utsmyckning 

av offentliga rum
 Protokollsutdrag KSAU 2020-04-28 §56 KSAU Anmälan om remitterad motion angående 

utsmyckning av offentliga rum
 Motion angående utsmyckning av offentliga rum

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.
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KS/2021/203
§ 8
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 projekten nytt Kulturhus och ny Gymnastik- 
och rackethall.

Förvaltningschefen informerar även om yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden
 Delegationsbeslut, ansökan från Mölle golfklubb
 Mölle Golfklubb - Ansökan om föreningsstöd
 Program Hälsoveckan v 20.
 Affisch samtalsgrupp Rädda Barnen
 Var med och utveckla Mötesplats Snäckan

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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