
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-11-21 

 
 

 
 

 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2022-11-21, kl. 14:00-15:35 
 
Beslutande: Charlotte Engblom Carlsson (L), ordförande 

Christina Hanstål (M) 
Susanne Jönsson (S) 
Johnny Hagman (M) 
Kitty Olofsson (S) 
Mats Sahlin (SD) 
Tina Cherven (KD) 
Tommy Jönsson (S) 
Viktoria Österling (C) ersätter Ulf Mattsson (C) 
Alicja Carlsson (M) ersätter Susanne Resmark (M) 
Robert Persson (SD) ersätter Göran Claesson (SD) 
 

Ersättare: Lars Rask (KD) 
Daniel Coloka (S) 
Jesper Wendel (MP) 
 

Övriga närvarande: Hanna Jeppsson, strateg social hållbarhet, digitalt via Teams,  
  del av § 88 
Alexandra Brandt, fritidsutvecklare, del av § 88 
Emelie Ljungdahl, bibliotekarie, § 88 
Mattias Thulin, teamledare, § 88 
Anders Kronfelt, ekonom, § 89 
Pernilla Fahlstedt, chef Samhälle 
Peter Björkqvist, enhetschef  
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare 
Maria Birgander, chef Kultur och fritid 
Elisabeth Alm, sekreterare 
 

   

Paragrafer: 86-95 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Charlotte Engblom-Carlsson, Ordförande 
 
Christina Hanstål, Justeringsperson 
 
Susanne Jönsson, Justeringsperson 
 
Elisabeth Alm, Sekreterare 
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-12-02 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 86 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar  

att utse Christina Hanstål (M) och Susanne Jönsson (S) att justera dagens protokoll 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 87 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för Kultur idrott och fritid godkänner föredragningslistan utan 
ändringar.  

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 88 Dnr. NKIF 2022/8 

Information från verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsutveckling 2022 
Hanna Jeppsson, strateg social hållbarhet, informerar om byapengen som är ett  
anslag från kommunen som ska användas till att stimulera en långsiktig och hållbar 
utveckling av Ängelholms kommuns landsbygder. För 2022 används byapengen till 
belysning vid grönområde i Munka Ljungby. Parkområdet i fråga har ett promenad-
och cykelstråk som sträcker sig från Linnés gata och Norra Stettinggatan. I området 
finns också en lekplats.  
 
Ny rutin för sponsorbiljetter 
Fritidsutvecklare Alexandra Brandt och bibliotekarie Emelie Ljungdahl informerar: 
I dag lottas matchbiljetter ut via webben och det är främst vuxna som tar del av 
dessa biljetter. Istället för att lotta ut biljetterna kommer dessa att delas ut på våra 
bibliotek med målgruppen barn och unga upp till 20 år. Biljetter kommer att kunna 
hämtas på biblioteket av alla under 20 år (för barn under 10 krävs vuxens sällskap). 
Det förutsätter att mottagaren har ett lånekort. Biljetterna läggs två och två i kuvert 
och förses med streckkod från bibliotekets verksamhetssystem, och lånas sen av de 
som vill gå på samma sätt som man lånar en bok.  
 
Säsongen för havslivräddarna 
Teamledare Mattias Thulin informerar om säsongen för havslivräddarna. 12 
havslivräddare bevakade under perioden 27 juni till 14 augusti stränderna på 
Råbocka, Havsbaden, Klitterhus och Vejbystrand och hanterade 16 incidenter 
under denna period.  
 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 89 Dnr. NKIF 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport per den 31 oktober 2022 

Ärendebeskrivning 
Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 31 oktober enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall 
avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2022  
Avvikelserapport per den 31 oktober 2022. 

Föredragande tjänsteperson  
Ekonom Anders Kronfelt 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kultur och fritid, ekonom 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 90 Dnr. NKIF 2021/74 

Namn på ny gång- och cykelvägsbro vid Haradal 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun bygger nya cykelvägar som ska göra det enklare att ta cykeln 
istället för bilen. Cykeltrafiken är en viktig del av Ängelholmspaketet, liksom att ta 
tillvara stadens läge vid havet. Därför byggs en ny gång- och cykelbro över Rönne å 
mellan Haradal och Nybrogatan, som ska stå klart 2023.  
 
Bron föreslås heta Haradalsbron efter stadsdelen. Namnsättningen överensstämmer 
med andra bronamn i kommunen som uppkallats efter området för sin placering, 
exempel Sockerbruksbron och Tullportsbron.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 31 

oktober 2022 
• Yttrande från Lantmäteriet inkommit den 1 november 2022 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att ny gång- och cykelvägsbro över Rönne å vid Haradal ska heta Haradalsbron 

Beslutet ska expedieras till 
• Projektenheten, Tony Bohman 
• Enheten för kart- och mät, Madelene Bergvall 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 91 Dnr. NKIF 2022/22 

Svar på remiss av motion från Socialdemokraterna - 
Ett område för motorintresserade 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att komplettera kommunen 
med en plats för våra motorintresserade invånare. I motionen beskrivs ett växande 
intresse för motorsport i kommunen bland yngre och äldre medborgare, däremot 
saknas en plats för motorintresserade att utöva sitt intresse på. Det nämns också att 
det finns platser och anläggningar för de flesta andra intressen som fotboll, tennis, 
med flera. Socialdemokraterna yrkar därför på att huvuduppdrag Samhälle utreder 
möjligheten att skapa en plats för motorintresserade ungdomar i Ängelholm. 

På nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde den 19 september 2022 
fattades beslut om att återremittera ärendet för ytterligare beredning genom dialog 
med de motorintresserade ungdomarna samt undersökning om de föreningsdrivna 
fritidsgårdarna kan fungera som en samordnande part för målgruppen.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid daterat den  

10 november 2022 
• Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 19 september 2022, § 71 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid daterat den 2 

september 2022 
• Beslut från kommunfullmäktige daterat den 29 november 2021, § 224 
• Motion från Lars Nyander (S) och Susanne Jönsson (S), inkommen den 29  

november 2021 
• Avtal avseende fritidsgårdsverksamhet daterat den 10 december 2013 
• Riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet i Ängelholms kommun daterat den 28 

januari  
 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.    

Christina Hanstål (M) och Johnny Hagman (M) yrkar bifall till föreliggande förslag 
till beslut att anse motionen besvarad. 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till Christina Hanståls (M) m.fl. 
yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och finner att nämnden bifaller 
Christina Hanståls m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:  
JA-röst för bifall till Christina Hanståls m.fl. yrkande om bifall till föreliggande 
förslag att anse motionen besvarad.  
NEJ-röst för bifall till Susanne Jönssons yrkade om bifall till motionen.  
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster.  

 
LEDAMÖTER 

 
ERSÄTTARE                                    

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

Christina Hanstål (M)  1   
Susanne Jönsson (S)   1  
Göran Claesson (SD) Robert Persson (SD) 1   
Johnny Hagman (M)  1   
Susanne Resmark (M) Alicja Carlsson (M) 1   
Kitty Olofsson (S)   1 

 

Ulf Mattsson (C) Viktoria Österling (C) 1   
Mats Sahlin (SD)  1   
Tina Chervén (KD)  1   
Tommy Jönsson (S)   1  
Charlotte Engblom-Carlsson (L) ordf.  1   

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  

att anse motionen besvarad. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Susanne Jönsson (S), Tommy Jönsson (S) och Kitty Olofsson (S) reserverar sig mot 
beslutet:  

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att anse motionen besvarad. 
Socialdemokraterna vidhåller vikten av ett bifall på motionen. 
En motorgård för motorintresserade ungdomar är viktigt för att ge fler ungdomar 
möjlighet till en meningsfull fritid. Ängelholm har ett rikt idrottsliv och då blir det 
ännu viktigare att ge ett alternativ till de ungdomar som inte har ett idrottsintresse. 
 
I utredningen framkommer det att vid möte med ungdomarna i Munka Ljungby 
var intresset stort att få igång någon form av motorgård och mötesplats. Man var 
även villiga att hjälpa till att bilda en förening med kommunens hjälp. Kommunens 
utredning visar att det finns ett behov av en motorgård och därmed anser vi att 
Ängelholms kommun ska tillgodose detta behov. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Kultur och stad 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 92 Dnr. NKIF 2022/65 

Ansökan om bidrag från Marching Band gällande 
inbjudan till WAMSB s world championships 2023 

Ärendebeskrivning 
Engelholm Marching Band, som är en marschorkester på Ängelholms Kulturskola, 
har fått en officiell inbjudan från staden Buckhannon att delta i VM för Marching 
Band 2023. Tävlingen kommer att gå av stapeln i West Virginia i USA. Orkestern 
firar även 30 år i år, och det skulle vara en stor upplevelse för medlemmarna att få 
delta i detta sammanhang. Beräknad kostnad för resa, kost och logi för 60 personer  
uppgår till ca 882 tkr och just nu pågår ett intensivt arbete inom föreningen att öka 
intäkter genom spelningar, och även genom att hitta sponsorer och olika stipendier.  

Engelholms Marching Band har inkommit med en bidragsansökan till nämnden för 
kultur, idrott och fritid på 450 tkr. Nämndens budget för 2023 är stram men med 
tanke på ett prognosticerat överskott i år, föreslås att medel tas av 2022 års resultat 
för att täcka kostnader som kan bekostas redan i år, förslagsvis flygbiljetter.  

Nämnden beslutade vid föregående sammanträde den 24 oktober, § 83, att 
återremittera ärendet till Kultur och fritid för utredning av ytterligare en att-sats 
med förslag om motprestation i samband med bidrag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 november 2022 

• Beslut från nämnden för kultur, idrott och fritid den 24 oktober 2022, § 83 

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 oktober 2022 

• Ansökan från Engelholm Marching Band (EMB)  

• Inbjudan från Buckhannon City Recorder & Chairman of the Organizing 
Committee World Association of Marching Show Bands World Championships 
2023 daterad den 30 juni 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Viktoria Österling (C), Susanne Jönsson (S), Christina Hanstål (M), Johnny 
Hagman (M), Mats Sahlin (SD) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till föreliggande 
förslag till beslut.  

Beslut 
Nämmden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att bevilja ett bidrag till Engelholms Marching Band på 450 tkr för deltagande i VM 
2023.  

att som motprestation uppföra det sittande tävlingsprogrammet i showklassen i 
Hembygdsparken på Blåsmusikens dag den 28 maj 2023,  

att vid Engelholm Marching Bands ordinarie sommarspelning den 15 juli 2023 
framföra genomföra genrep på både det figurativa tävlingsprogrammet och på det 
sittande tävlingsprogrammet i showklassen, 

att medverka vid Järnvägens Museum 25-års jubileum i september 2023, samt 

att dokumentera resan med foto och film för visning i relevanta sammanhang som 
information till nämnderna samt som marknadsföring av både Engelholm 
Marching Band och Ängelholm. 

Beslutet ska expedieras till 
• Magnus Fransson, Engelholm Marching Band 
• Kultur och stad 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 93 Dnr. NKIF 2021/53 

Ändrat sammanträdesdatum för Nämnden för kultur, 
idrott och fritid 

Ärendebeskrivning 
Behov finns av att flytta Nämnden för kultur, idrott och fritids sammanträde  
2022-12-19. Förslag på nytt datum är 2022-12-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-04 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att flytta nämndens sammanträdesdatum från 2022-12-19 till 2022-12-15. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kundtjänst 
• Kommunikation 
• Kanslienheten 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 94 Dnr. NKIF 2022/4 

Ärenden för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls för kännedom till Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid:  

1. Beslut KF den 31 oktober 2022, § 167: Motion från Susanne Jönsson (S) 
och Lars Karlsson (S) om en mötesplats i Munka Ljungby.  

2. Beslut KF 31 oktober 2022, § 168: Motion från Susanne Jönsson (S)  
gällande konstgräsplan i Munka Ljungby. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2022 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 

att ha tagit del av informationen. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-11-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 95 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut för perioden 2022-10-01 – 2022-10-31 redovisas på 
nästkommande sammanträde. 
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