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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 57 

Justerare 

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 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 58  

Ärendelista 

Nämnden för Kultur, idrott och fritid godkänner föredragningslistan med 
nedanstående ändringar. 
 
Sammanträdet inleds med:  
A Upprop 
B Justerare 
C Föredragningslista 
 
Följande ärenden utgår: 
1. Uppföljning av senast inköpt konst 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 59 Dnr. NKIF 2022/8 

Information från verksamheten 

Återrapport från Ljusfesten 
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare, ger en uppföljning av festligheterna i 
samband med Ljusfesten den 5 augusti. En fest som engagerar ängelholmarna;  
ca 4 000 personer var på plats, samt uppemot 500 som stod längs Rönne å.  
Nära 1 300 har engagerat sig på Facebook med värdefulla synpunkter.  
 
Uppdatering avtal Vattnets Hus 
Enhetschef Peter Björkqvist ger en lägesrapport om den pågående dialogen om 
avtalet med Vattnets Hus. Ett tillägg kommer göras till avtalet om bl.a. skol simmet 
för åk 2, behöriga simlärare, fler barntimmar. 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 60 Dnr. NKIF 2022/1 

Budget 2023 och planår 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 30 maj 2022 fastställt budgetdirektiv för 
år 2023-2025, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och 
investeringsbudget.  Enligt anvisningar och tidplan från ekonomikontoret ska varje 
nämnd senast den 15 september fatta beslut om ett förslag till budget baserat på de 
fastställda rambeloppen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2022 
Bilaga 1 Nämndernas utvecklingsmål  
Bilaga 2 Driftbudget NKIF  
Bilaga 3 Investeringsuppgifter NKIF 2023-2025  
Bilaga 4 Sammanställning investeringar  
Bilaga 5 Kvalitetsdeklarationer NKIF 
Bilaga 6 Förändring av taxor 
Bilaga 7  Protokoll samverkan HSG 2022-08-10  

Kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2022, § 89, inkluderande budgetdirektiv 
2023-2025 samt bilagor med beslutade ramar  

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet.  

Pernilla Fahlstedt, chef Samhälle, informerar att kommunledningsgruppen beslutat 
att lägga till nedanstående text i tjänstutlåtanden till resp. nämnd. Nämnden 
instämmer i att lydelsen läggs till även i NKIFs beslutsunderlag, i ett reviderat 
tjänsteutlåtande.  
  
”Inflationen har under det senaste årtiondet varit mycket låg och haft liten inverkan 
på kommunens ekonomi. Till följd av bland annat kvardröjande effekter av 
pandemin och kriget i Ukraina är situationen nu helt annorlunda. Vid antagandet av 
budgetramarna förutspåddes av SKR m.fl. en inflation på runt 5 procent under 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

2022. Nya prognoser under sommaren pekar nu på en inflation på runt 8-9 procent 
på årsbasis. Detta har stor inverkan på delar av driftbudgeten (indexreglering av 
avtal, livsmedel, bränsle m.m.) men också på möjligheterna att genomföra projekt 
inom investeringsbudgeten.”  

Deltar inte i beslutet 
Susasanne Jönsson (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i 
beslut.  

Mats Sahlin (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut.   

Yrkande 
Christina Hanstål (M), Johnny Hagman (M), Lars Rask (KD) och Viktoria Östering 
(C) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna förslag till nämndernas utvecklingsmål enligt bilaga 1 

att godkänna förslag till driftbudget för år 2023-2025 enligt bilaga 2 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka driftbudgetramen med 2 703 tkr 
enligt specifikation i bilaga 2 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för år 2023-2025 
enligt bilagor 3 och 4a 

att godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för år 2023 enligt bilaga 5 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende kommunal 
simskola och entréavgifter bad enligt bilaga 6 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende uthyrning av 
idrottslokaler till privatpersoner enligt bilaga 6,  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende Järnvägens 
museum.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Budgetchef 
• Ekonom 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 61 Dnr. NKIF 2022/23, KS 2021/502 

Motion från Socialdemokraterna - Mötesplats i Munka 
Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med en motion om 
inrättande av en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas för 
kulturell verksamhet. Motionen har remitterats till nämnden för kultur, idrott och 
fritid för yttrande senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 5 maj 

2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 9 februari 2022 
• Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Carlsson (S) daterad den 19 

december 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare, redogör för ärendet.  

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.  

Christina Hanstål (M), Viktoria Österling (C), Lars Rask (KD),  
Johnny Hagman (M) och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag att 
med hänvisning till tjänsteutlåtandets utredning med förslag på utvecklad 
samverkan anse motionen besvarad.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på dels  
Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande. 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till föreliggande förslag att med hänvisning till tjänsteutlåtandets 
utredning med förslag på utvecklad samverkan anse motionen besvarad.  
NEJ-röst för 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) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
Lars Rask (KD) 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till tjänsteutlåtandets utredning med förslag på utvecklad 
samverkan anse motionen besvarad. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet:  
” Om man läser utredningen som tydligt talar om att man kan stärka och utveckla 
samverkan mellan kommunen och civilsamhället gynnas en mer hållbar utveckling 
som bidrar till både ökad folkhälsa och att intentionerna i barnkonventionen 
beaktas. Då vår motion avser en tätort utanför centralorten så påverkas även 
landsbygden på ett positivt sätt och det civilsamhället gärna vill samarbeta med en 
gemensam mötesplats i Munka Ljungby så anser vi socialdemokrater att motionen 
skall bifallas och att man fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet mellan 
kommun och civilsamhället.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 62 Dnr. NKIF 2022/38, KS 2022/138 

Motion från Susanne Jönsson (S) gällande 
konstgräsplan i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har den 28 februari 2022 inkommit med en motion gällande 
anläggandet av konstgräsplaner och belysning på idrottsplatsen i Munka Ljungby. 

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

10 augusti 2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 6 april 2022 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 28 februari 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist redogör för ärendet.  

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.  

Christina Hanstål (M), Johnny Hagman (M), Mats Sahlin (SD), Lars Rask (KD) och 
Viktoria Österling (C) yrkar bifall till föreliggande förslag, d.v.s. att motionen ska 
avslås för att invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av 
utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan.   

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på dels  
Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande. 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till föreliggande förslag, d.v.s. att motionen ska avslås för att 
invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av utemiljön i anslutning 
till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 
NEJ-röst för 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) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
Lars Rask (KD) 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen och invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen 
av utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet: 
” Vi socialdemokrater anser att motionen skall vara bifallen, vi anser att det är bra 
att man i ett tidigt stadium gör en utredning som kan anpassas till den nya skolan, 
det ena utesluter inte det andra. Vi kommer även behandla ett medborgare förslag 
som har samma intuitioner som vår motion.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 63 Dnr. NKIF 2022/37 

Ängelholmsförslaget - Konstgräsplan på Munka-
Ljungby IP 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande anläggandet av konstgräsplaner, 
utegym samt en mindre lekplats på Munka Ljungby IP.  

Förslaget är inlämnat den 25 mars 2022 och det har fått 120 röster.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och fritid daterat den 11 augusti 2022 

• Ängelholmsförslaget – Konstgräsplan på Munka Ljungby IP, inkommet den  
25 mars 2022 
 

Yrkande 
Christina Hanstål (M), Lars Rask (KD), Johnny Hagman (M), Viktoria Österling 
(C) och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag, d.v.s; att anse 
förslaget om konstgräsplan delvis godkänt, att anse förslaget om lekplats delvis 
godkänt, att avslå förslaget om utegym. 

Susann Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar att Ängelholmsförslaget ska 
godkännas i sin helhet.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på dels  
Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till föreliggande förslag, d.v.s. att anse förslaget om konstgräsplan 
delvis godkänt, att anse förslaget om lekplats delvis godkänt, att avslå förslaget om 
utegym. 
NEJ-röst för bifall till Ängelholmsförslaget i sin helhet.  
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
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) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
Lars Rask (KD) 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 

att anse Ängelholmsförslaget om konstgräsplan delvis godkänt,  

att anse Ängelholmsförslaget om lekplats delvis godkänt, samt  

att avslå Ängeholmsförslaget om utegym.  

Reservation 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 64 Dnr. NKIF 2022/4, Annat dnr 

Ärenden för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden för kultur, idrott och fritid:  
 

1. Beslut KF den 30 maj 2022, § 89: Budgetdirektiv 2023-2025 
2. Beslut KSAU den 25 maj 2022, § 111: Ökade kostnader Friidottsanläggning 
3. Beslut KSAU den 25 maj 2022, § 112: Angående begäran från NKIF om 

utökning av investeringsbudget för omklädningsrum på Hjärnarps IP 
 

4. Beslut KS den 8 juni 2022, § 154: Ekonomisk rapport per april 2022 
5. Beslut KS den 8 juni 2022, § 163: Återrapport från Nämnden för kultur,  

idrott och fritid om möjligheten att ansluta Skåneleden söderut 
6. Beslut KSAU den 22 juni 2022, § 130; Svar på återrapport från NKIF om 

Kronoskogen och Nybroskogen 
 

7. Delegeringsbeslut gällande konstnärer för 2022 års minnesgåva 
8. Delegationsbeslut avseende donation gällande teckningar och målningar av 

Jan Flemming Persson 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 14 juni 2022 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslås besluta 

att ha tagit del av informationen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 65 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-06-01 – 2022-07-31: 
 

• Delegationsbeslut ställföreträdande verksamhetschef Kultur och fritid,  
hid nr 2022.304 

• Delegationsbeslut beslutsattest sommar 2022, hid nr 2022.375 
• Ställföreträdande verksamhetschef sommaren 2022, hid nr 2022.380 
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