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     KS/2022/313 
§ 20 
Delårsrapport för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 
Sammanfattning av ärendet   
Vid delårsrapporten gör kultur- och fritidsutskottet en nulägesanalys över arbetet hittills under året, för 
månaderna januari till och med augusti. Kultur- och fritidsutskottet resultat för perioden är ett underskott 
på ca 300 tkr som i huvudsak beror på lägre intäkter än budgeterat.  
 
Denna delårsrapport avser redovisning av en period som under årets första två månader har varit präglade 
av effekterna av Covid-19. Konsekvenserna har bland annat inneburit inställda arrangemang, minskade 
intäkter för Höganäs Sportcenter samt Eric Ruuth Kulturhus. 
Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 
• Förslag till delårsbokslut för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 2022 
• Delarsrapport 2022 KUF 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen samt  
att godkänna delårsbokslutet för 2022 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     KS/2022/1278 
§ 21 
Förslag till intern kontrollplan 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnder och utskott försäkra sig om att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs i ett övrigt tillfredsställande sätt. Till grund för 
intern kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente, 2012-12-12 § 145.  
 
Även i år har de förtroendevalda bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser 
och planer. Detta i enlighet med tidigare beslut ”Val av förtroendevalda avseende intern kontroll”, 
KS/2014/750. I arbetet med att ta fram kultur- och fritidsförvaltningens risk- och väsentlighetsplan samt 
interna kontrollplan har Margareta Widell (M) samt Reinhold Knutsson (S) deltagit. 
Beslutsunderlag 

• Protokollsförslag 
• Förslag till intern kontrollplan 2023 
• Intern kontrollplan 2023 
• Risk och väsentlighetsanalys 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningen intern kontrollplan för år 2023. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 22 
Anmälningar för kännedom 
Anmälningar 

• KS22199342 KS/2022/928-2  Delegationsbeslut, Kulturdag i Arild 
• KS22198467 KS/2022/928-1  Arilds byalag - ansökan om arrangemangsstöd 
• KS22199341 KS/2022/475-2  Delegationsbeslut, ansökan från Musik i Öresund 
• KS22197793 KS/2022/475-1  Musik i Öresund- ansökan om arrangemangsstöd 
• KS22199563 KS/2022/997-2  Delegationsbeslut, ansökan Höganäs Roddklubb 
• KS22198637 KS/2022/997-1  Höganäs Roddförening - ansökan om föreningsstöd 
• KS22199340 KS/2022/343-4  Delegationsbeslut, ansökan från Höganäs Bookfestival 
• KS22197362 KS/2022/343-1  Höganäs Summer Book Festival - ansökan om 

arrangemangsbidrag 
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