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UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 
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     KS/2022/162 
§ 8 
UPPFÖLJNING AV PLANEN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH 

DELAKTIGHET 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare att vara delaktiga. 
För att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en plan för tillgänglighet och 
delaktighet för perioden 2021-2025, med tillhörande åtgärdsplan.  
 
Trots pandemin har arbetet flutit på bra och alla åtgärder har kunnat genomföras. Bland annat har  
flera artiklar i HK-magasinet berört tillgänglighet och delaktighet vilket ökar invånares kunskap om 
frågorna. Instagramkampanjer och fotoreportage är nya och informativa åtgärder som har skett under 
året. 
 
Speciellt uppskattad blev Mötesplats Snäckan, en mötesplats som startades upp i april 2021. 
Mötesplatsen vänder sig till ungdomar och vuxna som har en fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lånar ut sin lokal för mötesplatsen som är öppen varannan 
torsdagskväll.  
 
Under hösten integrerades projektet ”Prova på fritid” i verksamheten på Mötesplats Snäckan. I 
samverkan med föreningar och verksamheter - Eric Ruuth Kulturhus, Friskis & Svettis, Höganäs 
Makerspace, Keramiskt center, har deltagare kunnat prova på foto, dans, skapandeverkstad och 
keramik. Alla aktiviteter är kostnadsfria för besökarna. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 Uppföljning av Planen för tillgänglighet och delaktighet 

 Sammanställning tillgänglighetsåtgärder 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 att godkänna uppföljningen 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
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     KS/2022/163 
§ 9 
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. 
 
Pandemin har givetvis påverkat en del åtgärder som antingen har pausats eller genomförts med nya 
arbetssätt men överlag visar uppföljningen att folkhälsoarbetet har bedrivits på ett utomordentligt sätt. 
Speciellt glädjande är beslutet att en Familjecentral ska inrättas i samarbete med Region Skåne. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021 

 Uppföljning folkhälsoprogram 2021 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/75 
§ 10 
REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY 
Sammanfattning av ärendet   
En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar samt deras 
familjer stöd och hjälp på ett tidigt stadium och tillgängligt sätt. Ett viktigt led i detta arbete är att 
förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av tobak, alkohol, doping och andra droger. 
 
Drogpolicyn beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och 
narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga. 
 
Anledningen till revideringen är att önskemål inkommit från flera avdelningar gällande att tydliggöra en 
åtgärdskedja/rutiner vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det även tydliggjorts att 
respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och då ska 
åtgärdskedjan fungera som utgångspunkt. I policyn lyfts också Barnkonventionen som blev lag vid 
årsskiftet 2019/2020.  
 
Policyn betonar att Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska 
skyddas från narkotika..  
 
Revideringen har gjorts tillsammans med representanter från olika förvaltningar. Utbildningsnämnden 
lämnade yttrande den 4 juni 2021 § 34 och socialnämnden lämnade sitt yttrande den 23 februari 2022 § 
16.  
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY 

 Drogpolicy avseende barn och unga reviderad efter remiss 23 mars 2022 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta revideringen av Höganäs kommuns drogpolicy. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
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     KS/2022/171 
§ 11 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTETS INFORMATIONSÄRENDEN 
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 Brunnbyvallen. 
 
Förvaltningschefen informerar även om yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 
 

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

Beslutet ska skickas till  
- 
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§ 12 

Anmälningar för kännedom 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 

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

Anmälningar 

 KS22195518 KS/2022/186-3  Delegationsbeslut, ansökan Skånska Operan 

 KS22195517 KS/2022/186-2  Skånska operan - ansökan 

 KS22195516 KS/2022/186-1  RS Budget Trollflöjten 

 KS22195519 KS/2022/119-2  Delegationsbeslut, ansökan från Galleri 

Oscarsgårdens konstförening 

 KS22195344 KS/2022/119-1  Galleri Oscars vänner - Ansökan om föreningsstöd 
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Anders Ståhl (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 
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     KS/2022/162 
§ 8 
UPPFÖLJNING AV PLANEN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH 


DELAKTIGHET 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare att vara delaktiga. 
För att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en plan för tillgänglighet och 
delaktighet för perioden 2021-2025, med tillhörande åtgärdsplan.  
 
Trots pandemin har arbetet flutit på bra och alla åtgärder har kunnat genomföras. Bland annat har  
flera artiklar i HK-magasinet berört tillgänglighet och delaktighet vilket ökar invånares kunskap om 
frågorna. Instagramkampanjer och fotoreportage är nya och informativa åtgärder som har skett under 
året. 
 
Speciellt uppskattad blev Mötesplats Snäckan, en mötesplats som startades upp i april 2021. 
Mötesplatsen vänder sig till ungdomar och vuxna som har en fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lånar ut sin lokal för mötesplatsen som är öppen varannan 
torsdagskväll.  
 
Under hösten integrerades projektet ”Prova på fritid” i verksamheten på Mötesplats Snäckan. I 
samverkan med föreningar och verksamheter - Eric Ruuth Kulturhus, Friskis & Svettis, Höganäs 
Makerspace, Keramiskt center, har deltagare kunnat prova på foto, dans, skapandeverkstad och 
keramik. Alla aktiviteter är kostnadsfria för besökarna. 
 


Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 


 Uppföljning av Planen för tillgänglighet och delaktighet 


 Sammanställning tillgänglighetsåtgärder 2021 


Beslut 


Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 att godkänna uppföljningen 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
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     KS/2022/163 
§ 9 
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. 
 
Pandemin har givetvis påverkat en del åtgärder som antingen har pausats eller genomförts med nya 
arbetssätt men överlag visar uppföljningen att folkhälsoarbetet har bedrivits på ett utomordentligt sätt. 
Speciellt glädjande är beslutet att en Familjecentral ska inrättas i samarbete med Region Skåne. 
 


Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 


 Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021 


 Uppföljning folkhälsoprogram 2021 
 


Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2021/75 
§ 10 
REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY 
Sammanfattning av ärendet   
En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar samt deras 
familjer stöd och hjälp på ett tidigt stadium och tillgängligt sätt. Ett viktigt led i detta arbete är att 
förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av tobak, alkohol, doping och andra droger. 
 
Drogpolicyn beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och 
narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga. 
 
Anledningen till revideringen är att önskemål inkommit från flera avdelningar gällande att tydliggöra en 
åtgärdskedja/rutiner vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det även tydliggjorts att 
respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och då ska 
åtgärdskedjan fungera som utgångspunkt. I policyn lyfts också Barnkonventionen som blev lag vid 
årsskiftet 2019/2020.  
 
Policyn betonar att Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska 
skyddas från narkotika..  
 
Revideringen har gjorts tillsammans med representanter från olika förvaltningar. Utbildningsnämnden 
lämnade yttrande den 4 juni 2021 § 34 och socialnämnden lämnade sitt yttrande den 23 februari 2022 § 
16.  
 


Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 


 REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY 


 Drogpolicy avseende barn och unga reviderad efter remiss 23 mars 2022 
 


Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta revideringen av Höganäs kommuns drogpolicy. 
 


Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
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     KS/2022/171 
§ 11 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTETS INFORMATIONSÄRENDEN 
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 Brunnbyvallen. 
 
Förvaltningschefen informerar även om yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut. 
 
 


Beslutsunderlag 


 Protokollsförslag 
 


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


Beslutet ska skickas till  
- 
 


 
  







 PROTOKOLL 


 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  


 


 2022-03-28    
 


 


SIGNATUR   


 
  
 


§ 12 


Anmälningar för kännedom 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga redovisad information till handlingarna 
 


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


Anmälningar 


 KS22195518 KS/2022/186-3  Delegationsbeslut, ansökan Skånska Operan 


 KS22195517 KS/2022/186-2  Skånska operan - ansökan 


 KS22195516 KS/2022/186-1  RS Budget Trollflöjten 


 KS22195519 KS/2022/119-2  Delegationsbeslut, ansökan från Galleri 


Oscarsgårdens konstförening 


 KS22195344 KS/2022/119-1  Galleri Oscars vänner - Ansökan om föreningsstöd 
 


 





