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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 66 

Val av justeringspersoner 

Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar  
 
att utse Susanne Jönsson (S) och Johnny Hagman (M) att justera dagens protokoll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 67 

Godkännande av föredragningslistan 

Nämnden för Kultur, idrott och fritid godkänner föredragningslistan med följande 
ändring: 

Ärende 11 ”Förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av vissa punkter i 
huvudavtalet” utgår på grund av ytterligare beredning.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 68 Dnr. NKIF 2022/8 

Information från verksamheten 

Senast inköpt konst 
Konstpedagog Nina Wenedikter informerar om senast inköpt konst:  

• Långa dagar, korta nätter 
Konstnär: Galina Davydtchenko, Material: Olja 

• Observationsposten högst upp 
Konstnär: Galina Davydtchenko, Material: Olja 

• Rymmer kroppen själen 
Konstnär: Clara-Fina Frisk, Material: Textil 

• Cell 2 
Konstnär: Clara-Fina Frisk, Material: textil 

• Matta nr 212 
Konstnär: Jonathan Ollio Josefsson, Material: tuftad matta 

Donation av konst 
Nina Wenedikter informerar: I samband med Jan Flemming Perssons (1939-2022) 
bortgång har Ängelholms kommun erhållit en donation av 75 teckningar och 
målningar från hans ateljé i centrala Ängelholm. Under många år var Jan Flemming 
Persson en känd profil och hans teckningar och målningar är idag en värdefull 
dokumentation av ett Ängelholm i förändring. 
 
Konstnärer för 2022 års minnesgåva 
Nina Wenedikter redogör: Varje år utser Ängelholms kommun fyra till fem 
konstnärer med lokal anknytning ur vars produktion de som är berättigade till 
minnesgåva kan välja sin gåva. Vid urval av konstnärerna beaktas kriterier som lokal 
anknytning och konstnärlig variation. Följande konstnärer som föreslås skapa 
minnesgåva 2022 är: Majlis Persson (textil och grafik), Heidi Zentio (teckning och 
keramik), Harald Hjärne (måleri) och Pyttan Åberg (keramik). 
 
Sommarlovsaktiviteter 
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare, informerar: I samarbete med lokala 
föreningar erbjuder Ängelholms kommun kostnadsfria aktiviteter för barn och 
unga mellan 6 och 19 år hela sommaren. Aktiviteterna lockade över 3 000 barn och 
unga, vilket är en ökning med över 700 i jämförelse med 2021. 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 69 Dnr. NKIF 2022/2 

Ekonomisk avvikelserapport per den 30 juni 2022 

Ärendebeskrivning 
Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 30 juni enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall 
avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2022 
Avvikelserapport per den 30 juni 2022  

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna avvikelserapporten per den 30 juni 2022.  

Beslutet ska expedieras till 
Ekonom Anders Kronfelt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 70 Dnr. NKIF 2021/75 

Fastställande av gatu- och kvartersnamn inom 
detaljplan för Munka Ljungby 3:11, Munka Ljungby, 
Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Rubricerat planområde är beläget i tätorten Munka Ljungby. På området planeras 
en ny grundskola. Norr om det planerade skolområdet är det i kommunens 
översiktsplan planerat för bostäder. I nuläget är det aktuellt att namnsätta ett 
kvarter och en gata. Namnberedningen föreslår att kvarteret ska heta Sädesharpan, 
med anledning av att närliggande kvarter har namn efter odlingsredskap. Vidare 
föreslår namnberedningen att gatan ska heta Trolleholmsgatan och fortsätter 
därmed med gatunamn med anknytning till skånska gods som gatorna på motsatt 
sida av Örkelljunga vägen heter.  
 
Lantmäteriet anser att föreslagna namn anknyter på ett bra sätt till redan befintlig 
namnmiljö, och har därmed inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Samhälle daterat den 28 juli 2022 
• Yttrande från Lantmäteriet, Ortnamnfunktionen den 31 augusti 2022 

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

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att fastställa namnberedningens föreslagna gatunamn Trolleholmsgatan, samt  

att fastställa namnberedningens föreslagna kvartersnamn Sädesharpan. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 71 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 kommunen utreder möjligheten 
att skapa en plats för motorintresserade ungdomar i Ängelholm. 

Beslutsunderlag 
• 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 

Yrkande 
Johnny Hagman (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning 
genom dialog med de motorintresserade ungdomarna samt undersökning om 
fritidsgårdarna kan fungera som en samordnande part för målgruppen. 

Lars Rask (KD), Tina Chervén (KD), Alicja Carlsson (M), Viktoria Österling (C), 
Mats Sahlin (SD) och Susanne Jönsson (S) instämmer i Johnny Hagmans (M) 
yrkande.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Christina Hanstål (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde eller återremitteras för ytterligare beredning. Ordföranden 
finner att nämnden bifaller att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning genom dialog med de 
motorintresserade ungdomarna samt undersökning om resp. fritidsgårdarna kan 
fungera som en samordnande part för målgruppen.  

Beslutet ska expedieras till 
• Enhetschef Peter Björkqvist 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 72 Dnr. NKIF 2022/55 

Förslag på sammanträdestider för Nämnden för 
kultur, idrott och fritifd 2023 

Ärendebeskrivning 
Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar 2023 för Nämnden för kultur, 
idrott och fritid, med mötesstart kl. 14:00: 
 
9 januari 
13 februari 
13 mars 
11 april  
15 maj 
5 juni 
 
14 augusti 
11 september 
16 oktober 
6 november 
4 december 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2022 

 

Yrkande 
Då den 5 juni är en klämdag så föreslår ordföranden istället den 12 juni. Nämnden 
bifaller förslaget.    

 

 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna nedanstående sammanträdestider för år 2023, med start kl. 14:00; 

9 januari 
13 februari 
13 mars 
11 april  
15 maj 
12 juni 
 
14 augusti 
11 september 
16 oktober 
6 november 
4 december 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunikation 
• Kundtjänst 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 73 Dnr. NKIF 2022/4 

Ärenden för kännedom 

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

 
1. Beslut KS 2022-08-17, § 183; Svar på återrapport från NKIF om 

Kronoskogen och Nybroskogen. 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 
 
att ha tagit del av informationen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-09-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 74 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-08-01 – 2022-08-31: 

 
• Delegationsbeslut avseende donation gällande teckningar och målningar av 

Jan Flemming Persson, hid nr 2022.419 
• Delegeringsbeslut gällande konstnärer för 2022 års minnesgåva, hid nr  

2022.401 
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