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     KS/2022/183 
§ 13 
BUDGET 2023 OCH PLAN 2024-2025 FÖR KULTUR- OCH 

FRITIDSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER 
Sammanfattning av ärendet   
Planeringsramarna enligt budgetutskottets beslut är för kultur- och fritidsförvaltningen 72 489 tkr år 
2023, 73 794 tkr år 2024 och 75 131 år 2025. Förvaltningens investeringsbudget för år 2024, rymmer 
inte de ökade driftskostnaderna inom ram.  
 
Ett nytt mål med tillhörande mätetal införs år 2023, ”Öka fysisk aktivitet hos barn och unga.” 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 

• Tjänsteskrivelse, budget 2023 med plan 2024-2025, kultur- och fritidsutskottets verksamheter 

• Kultur- och fritidsförvaltningens budget 2023, plan 2024-2025, verksamhetsplan och mål. 

• Bilaga 1 Resultatbudget kultur- och fritidsförvaltningen 

• Bilaga 2 Investeringsbudget kultur- och fritidsförvaltningen 

• Konkurrensprövning, kultur- och fritidsutskottets verksamheter 

• Taxor för år 2023 
 

Deltar ej 
Reinhold Knutsson (S) deltar ej i beslutet 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, mål samt hur 
måluppfyllelsen ska mätas enligt bilaga,  
 
att för år 2023 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till resultatbudgetram per 
verksamhetsområde och godkänna förslag till planeringsram för år 2024 och 2025 enligt bilaga,  
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga, 
 
att för år 2023 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning, 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2023 enligt bilaga samt 
 
att beakta den ökade driftkostnaden som den ökade investeringen år 2024 medför. 
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     KS/2022/143 
§ 14 
FÖRSLAG TILL FRILUFTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en plan för kommunens arbete med 
friluftslivsfrågor, en så kallad friluftsplan. Planen ska fungera som ett stöd i kommunens planering och 
verksamhet i frågor som kan komma att påverka kommunens friluftsliv. Planen utrycker kommunens 
vilja för friluftslivet med syfte att realisera de nationella och kommunala målen för friluftsliv. 
 
Friluftsplanens ambition är att ta ett helhetsgrepp om friluftslivet i hela kommunen. Fokus ligger på det 
rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på det friluftsliv 
som sker ute i natur- och kulturlandskapet, i tätortsnära natur och parker 
 
Friluftsplanen med tillhörande handlingsplan kommer att anpassas till befintliga ekonomiska resurser. 
Den kommer att bidra till att skapa, bevara och utveckla barns tillgång till natur och friluftsliv.  
 
Slutligen bidrar den även till att skapa, bevara och utveckla kommunens tillgång till natur och friluftsliv. 
Detta i sin tur leder sannolikt till en ökad förståelse för ekologiska samspel, ökad miljömedvetenhet 
samt förståelse för vikten av hållbar utveckling.  
 
I framtagandet av friluftsplanen har samtliga förvaltningar medverkat samt ett stort antal föreningar 
och privata aktörer. 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 

• Förslag till Friluftsplan 

• Friluftsplan 

• Remissbrev 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta förslaget till Friluftsplan för Höganäs kommun.  
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§ 15 

Anmälningar för kännedom 
Anmälningar 

• KS22196357 KS/2022/71-3  Kvartalsrapport Höganäs Q1 

• KS22195620 KS/2019/188-63  Yttrande - Kultur- och fritidsförvaltningen 

• KS22197200 KS/2022/216-2  Delegationsbeslut, ansökan Lerbergets segelsällskap 

• KS22195891 KS/2022/215-1  Lerbergets segelsällskap - ansökan om projektbidrag till  
                                                           Provapå Segling och andra vattensporter 

• KS22196093 KS/2022/216-1  Lerbergets segelsällskap - ansökan om projektbidrag till  
                                                           Tillgänglighetsveckan 
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