
 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2022-12-12    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Anders Ståhl (M) (ordförande) 
Margareta Widell (M) 
Reinhold Knutsson (S) 
Elisabeth Eriksson (L) 
Anna Larsson (M)  ersätter Pia Lidwall (KD) (vice ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Terese Blandford (Bibliotekschef) 

Johan Hjert (Verksamhetschef Eric Ruuth) 
Per-Ola Hiller (Verksamhetschef Höganäs Sportcenter) 
Emma Nilsson (Fritidschef) 

  
Sammanträdestid kl 11:00-18:00 
  
Paragrafer §§29-32 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Elisabeth Eriksson (L) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Elisabeth Eriksson (L)                         
 
 
 
Protokollet justerat den  2022-12-14 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-12-14 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Anslaget nedtages den                      2023-01-20 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
§ 29 Val av förtroendevalda till deltagande i intern kontrollarbetet 
§ 30 Remissförfarande, Folkhälsoprogram för Höganäs kommun 
§ 31 Kultur- och fritidsutskottets informationsärenden 
§ 32 Anmälningar för kännedom 
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     KS/2022/1443 
§ 29 
VAL AV FÖRTROENDEVALDA TILL DELTAGANDE I INTERN 
KONTROLLARBETET 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2014, § 111, att uppdra åt kommunens nämnder och 
kultur- och fritidsutskottet att utse två representanter, ledamöter eller ersättare, som ska delta i 
framarbetandet av riskanalysen och internkontrollplanen samt den uppföljning och rapportering som 
ska göras, att en av representanterna som utses ska tillhöra majoriteten och en ska tillhöra oppositionen 
samt att ingen av representanterna ska ingå i nämndens presidium. 
Beslutsunderlag 
• Protokollsförslag 
• Val av förtroendevalda till deltagande i intern kontrollarbete 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
 
att välja Reinhold Knutsson (S) samt 
 
att välja Margareta Widell (M) 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2022/1444 
§ 30 
REMISSFÖRFARANDE, FOLKHÄLSOPROGRAM FÖR HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Detta folkhälsoprogram visar Höganäs kommuns inriktning för vad som bör prioriteras i Höganäs 
kommun för att främja folkhälsan. 
 
I juni 2022 genomförde kultur- och fritidsutskottet en workshop tillsammans med representanter från 
samtliga politiska partier och folkhälsogruppen. Folkhälsogruppen i Höganäs består av representanter 
från alla förvaltningar. Deltagarna i folkhälsogruppen har utsetts utifrån arbets- och kompetensområde. 
Det gemensamma arbetet resulterade i ett förslag till Folkhälsoprogram med tillhörande handlingsplan 
som nu remitteras för synpunkter. 
 
Utgångspunkter för programmets handlingsplan har varit den workshop som genomfördes med 
folkhälsogruppen och politiker i juni 2022 samt inhämtning av data från enkäter och statistik. 
Beslutsunderlag 
• Protokollsförslag 
• Tjänsteskrivelse 
• Följebrev, remiss 
• Folkhälsoprogram 2023-2026 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
 
att skicka Höganäs kommuns folkhälsoprogram på remiss till berörda nämnde och bolag enligt 
sändlista 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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     KS/2022/1458 
§ 31 
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. 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att lägga redovisad information till handlingarna 
 
Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 32 
Anmälningar för kännedom 
Anmälningar 
• KS22201168 KS/2022/342-3  Redovisning av Musikdagarna i Arild 2022 
• KS22201192 KS/2014/219-58  Tilldelningsbeslut Höganäs kulturhus inredningstjänst 
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