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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 30         

Val av 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

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 31         

Godkännande av dagordning

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att godkänna dagordningen med följande 
ändring: 

Tillkommande ärenden
 Information om Skäldervikens IP
 Information om pågående utsmyckningsärenden
 Anmälningsärende: Beslut från Kommunfullmäktige den 30 mars 2020 § 55 - 

Tillägg till nämndernas reglementen gällande digital närvaro.
 Anmälningsärende - Beslut från Kommunstyrelsen den 1 april 2020 § 85 - 

Ekonomiska avvikelserapporter 2020.

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 32 Dnr. NKIF 2020/5   

Informationsärenden

Maria Birgander, chef kultur och stad, redogör för uppföljningen av workshop-arbetet 
gällande budgetförutsättningar nämnden för kultur, idrott och fritid 2021-2023

Peter Björkqvist, enhetschef, informerar om Skäldervikens IP när det gäller upphandling, 
genomförande och den juridiska processen avseende växtbädden och dräneringssystemet.

Susann Toft, enhetschef, informerar om pågående utsmyckningsärenden på Strövelstorps 
skola (matsalen), nya Villanskolan och rondellerna på Klippanvägen.

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 33 Dnr. NKIF 2019/147  NKIF 2019/144

Förslag till svar på motion från Eva Kullenberg (L) 
angående seniorhus i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg (L) skriver i sin motion att Ängelholms seniorer behöver en plats att 
förutsättningslöst kunna träffas på och föreslår att ett seniorhus bör inrättas i kommunal 
regi. Platsen bör enligt motionen vara en centralt belägen byggnad med flexibel planlösning 
i nära anslutning till kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 mars 2020
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 267
Motion från Eva Kullenberg (L), inkommen den 17 oktober 2017

Yrkanden 
Johnny Hagman (M), Susanne Jönsson (S), Christina Hanstål (M) och Lars Rask (KD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Lars Rask (KD) begär och beviljas lämna protokollsanteckning från Kristdemokraterna 
enligt nedan. 

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

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett 
allaktivitetshus i Ängelholm för seniorer, samt

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att identifiera behov i det civila samhället som 
skulle kunna inkluderas i ett allaktivitetshus.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Vi Kristdemokrater vill med denna protokollsanteckning styrka vår vilja med att vid en 
utredning kring ett seniorhus även att innefatta möjligheten att utveckla befintlig 
verksamhet i MK-huset, där redan denna form av verksamhet till viss del redan bedrivs.
Lars Rask (KD), Tina Chervén (KD)
_____ 

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 34 Dnr. NKIF 2019/144  NKIF 2019/147

Svar på medborgarförslag om allaktivitetshus för 
pensionärer

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att ett allaktivitetshus för pensionärer öppnas i Ängelholm i likhet 
med det Alla hjärtans hus som finns i Halmstad.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 mars 2020
Svar på medborgarförslag angående Pensionärsaktiviteter som Alla Hjärtans hus i 
Halmstad
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 146
Medborgarförslag Pensionärsaktiviteter som Alla Hjärtans hus i Halmstad, inkommet den 
6 juli 2019

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

_____ 

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 35 Dnr. NKIF 2020/15   

Svar på medborgarförslag om Senior Sport School i 
Ängelholm

Ärendebeskrivning
Medborgaren har inkommit med en önskan att Ängelholms kommun ska genomföra 
Senior Sport School i ett led att friska upp den fysiska och sociala biten för den gamla 
befolkningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat 2 april 2020
Svar på medborgarförslag om Senior Sport School
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 302
Medborgarförslag daterat 30 oktober 2017

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 36 Dnr. NKIF 2020/46   

Ängelholmsförslaget uppfräschning/utökning av 
promenadstigar runt Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande uppfräschning/utökning av 
promenadstigar runt Munka Ljungby. Förslagsställaren föreslår att man fräschar upp och 
förlänger promenadstigarna längs med ån i Munka Ljungby. 

Förslaget är inlämnat den 29 januari 2020 månad år och det har fått 55 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 1 april 2020
Ängelholmsförslaget Uppfräschning/utökning av promenadstigar runt Munka Ljungby

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna Ängelholmsförlsaget när det gäller uppfräschning, i form av att tydliggöra 
ledmarkeringsskyltarna på Munka Möllestig, 

att avslå Ängelholmsförslaget gällande utökning av promenadstigar, samt 

att publicera detta beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som nämndens svar 
till förslagslämnaren. 

_____ 

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 37 Dnr. NKIF 2019/135   

Ängelholmsförslaget - Utegym samt upprustning och 
modernisering av lekplatser i Strövelstorp

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande utegym samt upprustning och 
modernisering av lekplatser i Strövelstorp. Förslagsställaren föreslår att det anläggs ett 
upplyst utegym i Strövelstorp som är tillgängligt för alla. 

Förslaget är inlämnat den 29 oktober 2019 och det har fått 94 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 3 april 2020
Ängelholmsförslaget – Utegym samt upprustning och modernisering av lekplatser i 
Strövelstorp
Ängelholm kommuns Handlingsplan för lekplatser 2016-2020

Yrkanden 
Lars Rask (KD) yrkar att det i svaret ska göras ett tillägg att kontinuerliga kontroller sker 
för att lekplatsernas ska vara säkra att vistas på. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels föreliggande förslag, dels Lars Rasks tillägg och 
finner att föreliggande förslag vinner bifall. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till beslut 
på engelholm.se som nämndens svar till förslagslämnaren.

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 38 Dnr. NKIF 2019/146   

Ängelholmsförslag - belysning vid Vejby IP

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande belysning på Vejby IP. Förslagsställaren 
föreslår att belysningen förbättras till infarten där cyklister och bilister möts, då olycka kan 
uppstå på grund av att det är för mörkt. 

Förslaget är inlämnat den 21 november 2019 och det har fått 89 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 3 april 2020
Ängelholmsförslaget Belysning på Vejby IP

Yrkanden 
Susanne Jönsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kultur och stad för ytterligare 
beredning när det gäller beaktande av barnkonventionen. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. JA=återremiss, NEJ=avgöras idag. Omröstningen utfaller med 5 JA-
röster mot 4 NEJ-röster. 

Ledamot Ersättare JA NEJ Avstår
Christina Hanstål (M) 1
Susanne Jönsson (S) 1
vakant (SD)
Johnny Hagman (M) 1
Susanne Resmark (M) 1
Kitty Olofsson (S) Daniel Coloka (S) 1
Ulf Mattsson (C) Tina Chervén (KD) 1
Mats Sahlin (SD)
Lars Rask (KD) 1
Anton Nyroos (S) 1
Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordf 1

Summa: 5 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att återremittera ärendet till Kultur och stad för ytterligare beredning gällande beaktande av 
barnkonventionen. 

_____ 

Beslutet expedieras till
Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 39 Dnr. NKIF 2019/142   

Ängelholmsförslag - Fritidsbank

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande en fritidsbank. Förslagsställaren föreslår 
att det öppnas en fritidsbank i kommunen. 

Förslaget är inlämnat den 26 oktober 2019 och det har fått 53 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 1 april 2020
Ängelholmsförslaget - Fritidsbank
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 maj 2019, § 93

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) och Lars Rask (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till beslut på 
engelholm.se som nämndens svar till förslagslämnaren. 

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 40 Dnr. NKIF 2020/37   

Kärra 1:2, nytt stadsdelsnamn

Ärendebeskrivning
Inom rubricerad detaljplan bildas ett nytt bostadsområde. Detaljplanen är belägen sydväst 
om stadsdelen Kulltorp. I och med kommunstyrelsens planbesked har exploatören 
inkommit med önskemål om att det nya bostadsområdet ska bilda en egen stadsdel. 
Namnberedningens förslag på stadsdelsnamn är Vegeholms ljung.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 9 januari 2020
Bilaga 1 – Beslut om planbesked KS 2018-05-02 
Bilaga 2 – Namnförslag från exploatören
Bilaga 3 – Remissyttrande från Lantmäteriet
Bilaga 4 – Remissyttrande från Lantmäteriet

Föredragande tjänsteperson
Louis Palmgren, handläggare, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att fastställa det föreslagna stadsdelsnamnet Vegeholms ljung.

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Kultur och stad
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 41 Dnr. NKIF 2020/50   

Justeringar av föreningsbidrag och förseningsavgifter med 
anledning av Covid-19

Ärendebeskrivning
Utbetalning av kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, är en viktig inkomst för många av kommunens
ideella föreningar. Stödet bygger på föreningars verksamhet och påverkas direkt
vid inställda träningar och uteblivna tävlingar. För att föreningar som väljer att begränsa 
eller tvingas ställa in sin verksamhet på grund av Covid-19 inte ska drabbas av minskat 
LOK-stöd, föreslår huvuduppdrag Samhälle att föreningar som redovisar in sitt LOK-stöd 
för våren 2020garanteras minst samma summa som man redovisade för våren 2019. 
Förslaget innebär att kommunen följer Riksidrottsförbundets rekommendationer och 
betalar ut LOK-stöd enligt 2020 års budget.

Förseningsavgifter på biblioteket
För att minimera risken för smittspridning på biblioteken rekommenderar huvuduppdrag 
Samhälle att bibliotekets förseningsavgifter tillfälligt tas bort. En sådan åtgärd möjliggör för 
riskgrupper att kunna stanna hemma istället för att behöva komma till biblioteket för att 
lämna tillbaka böcker i tid. Huvuduppdrag Samhälle bedömer också att en sådan åtgärd kan 
bidra till att personer med symptom väljer att stanna hemma istället för att lämna tillbaka 
låneböcker i tid för att undvika eventuella skulder. Den borttagna förseningsavgiften bör i 
första hand gälla till och med den 31 maj. Därefter, om behov föreligger, bör en eventuell 
förlängning göras en månad i taget. För att kunna fatta beslut med kort varsel är det 
önskvärt att beslut om eventuell förlängning kan tas av bibliotekschefen, i samråd med 
bibliotekschefsnätverket i Familjen Helsingborg.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 6 april 2020.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att betala ut det kommunala lokala aktivitetsstödet enligt budget 2020, baserat på 2019 års
sammankomster, samt

att tillfälligt ta bort bibliotekets förseningsavgifter till och med den 31 maj 2020, och att 
beslut om eventuell förlängning ska göras av bibliotekschef en månad i taget, i samråd med
bibliotekschefsnätverket i Familjen Helsingborg.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 42 Dnr. NKIF 2020/29   

Idrottspris 2020, årets idrottsprestation, årets idrottsprofil 
och årets idrottsledare

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut olika idrottsutmärkelser: årets idrottsprestation, årets 
idrottsledare och årets idrottsprofil, alla med avseende på årets dessförinnan. Från och med 
i år föreslås priserna utgöras av 10 000 kr per utmärkelse

För året har det inkommit 4 nomineringar för idrottsledare, två nomineringar för 
idrottsprofil och fyra nomineringar för idrottsprestation. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 9 april 2020
Inkomna nomineringar

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att tilldela följande personer idrottsutmärkelser:

Årets idrottsledare 2019 tilldelas Hussein Abboud – Vattenpoolarna Höganäs – 
         Ängelholm 

Årets idrottsprofil 2019 tilldelas Gun-Marie Nilsson – Össjö IS, SKF och OK Origo

Årets idrottsprestation 2019 tilldelas Sandra Andersson – BK Full House, samt

att priserna ska vara 10 000 kr per utmärkelse, totalt 30 000 kr, som belastar ansvar Bad, 
idrott och friluftsliv.

Beslutet ska expedieras till
Pristagarna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 43 Dnr. NKIF 2020/39   

Kulturstipendier 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut kulturstipendier till ett värde av 17 000 kr. 
Stipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet. Vidare ska 
stipendiaten ha särskild anknytning till kommunen. Från och med 2019 har Kulturskolan i 
uppdrag att föreslå kandidater.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 9 april 2020

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utdela två kulturstipendier á 8 500 kr till Johanna Kylberg och Erik Månsson. 

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Kulturstipendiaterna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 44 Dnr. NKIF 2020/38   

Kulturpris 2020

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut ett kulturpris på 25 000 kr till en eller flera personer 
som bidragit med värdefulla kulturinsatser med anknytning till staden. För 2020 har det 
inkommit 4 nomineringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 9 april 2020
Inkomna nomineringar

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Sofia Nilsson, keramiker, till Ängelholms kommuns kulturpristagare 2020

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Pristagaren



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 45 Dnr. NKIF 2020/3   

Ärenden för kännedom

1. Beslut från Krisledningsnämnden den 23 mars 2020 §  11 - övertagande av verksamhet 
från nämnderna.

2. Beslut från Kommunfullmäktige den 30 mars 2020 § 55 - Tillägg till nämndernas 
reglementen gällande digital närvaro.

3. Beslut från Kommunstyrelsen den 1 april 2020 § 85 - Ekonomiska avvikelserapporter 
2020.

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-04-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 46 Dnr. NKIF 2020/4   
  

Anmälan av delegationsbeslut

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut:

Delegeringsbeslut NKIF 2020-03-17 – 2020-04-09.

_____ 
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