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     KS/2022/1417 
§ 25 
Förslag till taxor för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 
2023 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för år 2023 som antogs av kultur- och 
fritidsutskottet §13 den 23 maj 2022. Under oktober och november har nya antaganden för budgeten 
gjorts och planeringsramarna har ändrats av kommunstyrelsen. 
 
För att fortsättningsvis stötta föreningslivet föreslår kultur- och fritidsförvaltningen och utskottets 
ordförande att inte höja taxorna utifrån den nya hyresökning som kommer att ske, 3,73%, utan behålla 
den uppräkning på 1,27% som antogs av kultur- och fritidsutskottet §13 den 23 maj. 
  
Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 
• förslag till taxor för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 2023 
• Försalg till taxor, utskott 21 november 2022 

  
Reinhold Knutsson (S) yrkar att ingen avgift ska tas för bad 7-20 år samt att ingen avgift ska tas vid 
entré utan bad. 
Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt eget förslag till beslut mot Reinhold Knutssons (S) 
ändringsyrkande under proposition och finner att utskottet beslutar enligt ordförandes förslag till beslut. 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att    godkänna förslaget till taxor för 2023. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2022/1308 
§ 26 
Förslag till fördelning av årsbidrag 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till fördelning av årsbidrag 2023 utifrån det 
regelverk som kultur- och fritidsutskottet har beslutat, vars huvudsakliga syfte är att stödja och 
stimulera utbudet av offentliga kulturarrangemang i kommunen. 
 
Bidrag kan ges till föreningar med kontinuerlig verksamhet och kan sökas av föreningar vars 
huvudsakliga syfte är att regelbundet arrangera kulturprogram eller ta tillvara/visa kulturmiljöer i 
kommunen. Verksamheten måste vara offentlig, d.v.s. öppen för alla som vill delta, samt vara förlagd 
inom Höganäs kommun. 
Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 
• Årsbidrag 2023, förslag till fördelning 
• Sammanställning ansökningar 
• Förslag till Årsbidrag 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att         godkänna förslaget till fördelning. 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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     KS/2022/1416 
§ 27 
Kultur- och fritidsutskottets informationsärenden 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter, Eric Ruuths 
kulturhus, bibliotek, föreningsliv, friluftsliv, kultur, folkhälsa, ungdomssamordning, 
tillgänglighetssamordning, ekonomi, personal samt projekten nytt Bibliotek- och kulturhus samt 
Brunnbyvallen. 
 
Förvaltningschefen informerar även om bidragsansökningar och delegationsbeslut. 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidsutskottets informations- och anmälningsärenden 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att      lägga redovisad information till handlingarn 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 28 
Anmälningar för kännedom 
Anmälningar 

• KS22200392 KS/2022/1372-1  Höganäs Gymnastikförening - ansökan om 
arrangemangsstöd 

• KS22200948 KS/2022/1372-2  Delegationsbeslut, Höganäs Gymnastikförening 
• KS22200751 KS/2022/71-20  Kvartalsrapport Höganäs Q3 
• KS22200951 KS/2022/71-21  Ett Höganäs för alla 3 dec Tivolihuset 
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