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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Anders Ståhl (M) (ordförande)  
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande)  
Margareta Widell (M)  
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Utsedd att justera  Göran Lock (MP) 
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Sekreterare ……………………………………………… 
Emma Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Lock (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den   2022-01-25 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den    2022-01-25 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Anslaget nedtages den                        2022-02-25 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
§ 1 Årsredovisning för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 
§ 2 Uppföljning av intern kontroll, kultur- och fritidsförvaltningen 
§ 3 Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden 
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     KS/2021/542 
§ 1 
ÅRSREDOVISNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en bokslutsrapport per den 31 december 2021. 
Utöver en ekonomisk redovisning innefattar rapporten en beskrivning av verksamhetens 
utveckling i förhållande till uppställda mål i form av verksamhetsberättelse samt uppföljning av 
kommunens handlingsplan för 2021. 
 
Utifrån avdelningarnas uppföljning av strategier och mål är bedömningen att verksamheten 
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier och att måluppfyllelsen är god. 
 
På grund av den rådande pandemin blev intäktsbortfallet stort och det ekonomiska resultatet negativt, -
460 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 Årsredovisning för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 

 Årsredovisning KOF 2021 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till årsredovisning för 2021. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen (anmälas) 
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     KS/2021/443 
§ 2 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL, KULTUR- OCH 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontroll, KFS 2013:12, ska nämnd/utskott 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till 
kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och att verksamheterna följer tillämpliga regler.  
 
Reinhold Knutsson (S) och Margareta Widell (M) har, i enlighet med § 3 i Reglementet för intern 
kontroll (KFS: 2019:05) valts som representanter från kommunstyrelsen att arbeta med intern kontroll 
tillsammans med tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll, kultur- och fritidsförvaltningen 

 Uppföljning intern kontroll 2021 kultur- och fritid 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens uppföljning av intern kontrollplan 2021.  
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen (anmälas) 
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     KS/2022/22 
§ 3 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTETS INFORMATION- OCH 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter, Eric Ruuths 
kulturhus, bibliotek, föreningsliv, kultur, folkhälsa, ungdomssamordning, tillgänglighetssamordning, 
ekonomi, personal samt projekten nytt Bibliotek- och kulturhus och Brunnbyvallen. 
 
Förvaltningschefen informerar även om bidragsansökningar och delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsförslag 

 Uppföljning av Miljöprogrammet 2021 

 Delegationsbeslut, Tallbackens tennisklubb 

 Bidragsansökan för renoveringar av avlopp och pump - Tallbackens Tennisklubb 

 Delegationsbeslut, konstprojekt Öppna ateljéer 

 Ansökan avseende Öppna ateljéer 

 Budget 

 

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

Beslutet ska skickas till  
- 
 

 


