
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, Stadshuset Ängelholm, 2020-02-17, 
 kl. 14:00-15:50

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordförande
Christina Hanstål (M)
Susanne Jönsson (S)
Johnny Hagman (M)
Susanne Resmark (M)
Ulf Mattsson (C)
Lars Rask (KD)
Anton Nyroos (S)
Rose-Marie Broman (SD) tj ersättare för Dorthe Sjöholm (SD)
Daniel Coloka (S) tj ersättare för Kitty Olofsson (S)
Pontus Myrenberg (SD) tj ersättare för Mats Sahlin (SD)

Övriga närvarande:  Birgitta Rahl (M) 
Tina Chervén (KD) 
Jesper Wendel (MP) 
Sven Bergman (C)
Sofie Pragler, planeringschef, § 8-10
Anders Kronfelt, ekonom, § 8-10
Lotta Hofflander, enhetschef
Martin Memet Könick, bibliotekschef
Susann Toft, enhetschef
Louis Palmgren, handläggare
Maria Birgander, chef kultur och stad
Elisabeth Alm, sekreterare

Utses att justera: Christina Hanstål, Susanne Jönsson Paragrafer: 8-17

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Charlotte Engblom-Carlsson

Justerare ___________________________________________________
Christina Hanstål                                      Susanne Jönsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Sammanträdesdatum: 2020-02-17

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-21

Datum för anslags nedtagande: 2020-03-16

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, nämndkansliets arkiv

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17  
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 8   

Val av justerare

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

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

_____ 
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2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 9        

Godkännande av dagordning

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar

att godkänna dagordningen. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 10 Dnr. NKIF 2020/5   

Informationsärenden 

Information om årsredovisning 2019
Huvuduppdrag Samhälle informerar om årsredovisning för 2019 avseende nämnden för 
kultur, idrott och fritids verksamheter. Rapporten innehåller måluppföljning, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk analys, framtidsspaning, redovisning av 
kvalitetsdeklarationer samt ekonomiskt årsbokslut avseende drift- och investeringsbudget.

Information om havslivräddarverksamheten
Maria Birgander, chef kultur och stad, och Louis Palmgren, handläggare, informerar: 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har fått i uppdrag av Helsingborgs kommun att 
organisera havslivräddarverksamheten i Helsingborg. Inför säsongen 2019 fördes diskussioner 
om att även införliva havslivräddarverksamheten i Ängelholm till RSNVs organisation. Då 
denna diskussion började hade planeringen inför säsongen 2019 redan påbörjats och frågan 
sköts fram för att återupptas inför säsongen 2020. 
Presidiet tar med sig nämndens synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

_____ 

 

 
 
 
 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 11 Dnr. NKIF 2020/16   

Fortsatt offentligt fyrverkeri på nyårsafton i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Ängelholm kommun har under många år arrangerat fyrverkeri vid tolvslaget på nyårsafton. 
Syftet är både att ge ängelholmarna en högtidlig och stämningsfull upplevelse under säkra och 
ordnade former, men lika angeläget är att försöka få ner antalet privatpersoner som avfyrar 
egna pjäser.  

De senaste åren har frågan diskuterats huruvida kommunen borde fortsätta med fyrverkerier. 
De främsta anledningarna till att avstå är den allmänna miljöpåverkan och att djur skräms av 
de höga smällarna. 

Årets firande fick mycket positiv respons, både på sociala medier och från medborgare som 
skickat tackbrev till kommunen. Det är därför värt att ompröva idén att fortsätta med ett 
offentligt fyrverkeri, som visat sig uppskattas av många, och som kan innebära att allt färre 
privatpersoner i Ängelholm väljer att avfyra egna pjäser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 3 februari 2020
Bilaga 1 – Alternativ till nyårsshow i Ängelholm

Yrkanden 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L), Christina Hanstål (M), Ulf Mattsson (C), 
Lars Rask (KD) och Johnny Hagman (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 

Susanne Jönsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde. 

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels det egna förslaget om bordläggning, dels Susanne 
Jönssons yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för att ärendet ska bordläggas. NEJ-röst för att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstningen utfaller med 6 JA-röster mot 5 
NEJ-röster. 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ledamot Ersättare JA NEJ Avstår
Christina Hanstål (M) 1
Susanne Jönsson (S) 1
Dorthe Sjöholm (SD) Rose-Marie Broman (SD) 1
Johnny Hagman (M) 1
Susanne Resmark (M) 1
Kitty Olofsson (S) Daniel Coloka (S) 1
Ulf Mattsson (C) 1
Mats Sahlin (SD) Pontus Myrenberg (SD) 1
Lars Rask (KD) 1
Anton Nyroos (S) 1
Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordf 1

Summa: 6 5

Beslut
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar 

            att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

_____

Beslutet expedieras till
Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 12 Dnr. NKIF 2019/133   

Ängelholmsförslaget - Isbana på Stortorget

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande isbana på Stortorget. Förslagsställaren 
föreslår att en permanent isbana byggs nedsänkt på Stortorget i Ängelholm. 

Förslaget är inlämnat den 8 oktober 2019 och det har fått 145 röster. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 4 februari 2020
Ängelholmsförslaget - Isbana på Stortorget
Bilaga 1 - Beslut KF 2018-11-26 Plan för slutrapport - vision för Stortorget
Bialga 2 - Plan för slutrapport - vision för Stortorget

Föredragande tjänsteperson
Maria Birgander, chef kultur och stad. 

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till förslag till svar. 

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 expedieras till
Förslagsställaren via e-tjänsten Abou



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 13 Dnr. NKIF 2019/120   

Fastställande av kvartersnamn inom detaljplan för 
Ängelholm 6:1, Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Ängelholm 6:1, Ängelholm vann laga kraft den 2 januari 2020. Inom 
rubricerad detaljplan bildas ett kvarter som behöver ett kvartersnamn. Namnberedningen 
förslår kvartersnamnet Bilhandlaren. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 10 februari 2020
Bilaga 1 – Karta
Bilaga 2 – Remissyttrande från fastighetsägare
Bilaga 3 – Remissyttrande från Lantmäteriet

Beslut
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar

att fastställa kvartersnamnet Bilhandlaren

_____ 

Beslutet expedieras till
Planenheten
Kultur och stad
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2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 14 Dnr. NKIF 2020/18   

Val av ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid

Ärendebeskrivning
Adam Kylberg (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i nämnden för kultur, idrott och 
fritid och detta är godkänt av kommunfullmäktige den 16 december 2019. 

Till ny ersättare i nämnden utsågs Sven Bergman (C).

Med anledning av detta har nämnden att välja ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid 
efter Adam Kylberg (C). 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2020.

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) nominerar Sven Bergman (C) till ny ledamot i nämndberedning idrott 
och fritid. 

Beslut
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar

att utse Sven Bergman (C) till ny ledamot i nämndberedning idrott och fritid. 

_____ 

Beslutet ska expedieras till
Sven Bergman
HR Servicecenter 
Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 15 Dnr. NKIF 2020/22 NKIF 2019/72

Bidrag till intresseföreningar som faller utanför kriterier för 
33 kronor per medlem och år

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar för första gången om föreningsbidrag till 
pensionärs- handikapp- och andra intresseföreningar. Dessa bidrag har tidigare beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med budget. Bidrag utgår med 33 kr/medlem och år för 
medlemmar som är folkbokförda i Ängelholms kommun. Förutom detta bidrag har även 
lokalbidrag till vissa pensionärsföreningar samt enstaka intresseföreningar, där 33 kr/medlem 
och år inte är applicerbart, har tagits med i underlaget till kommunfullmäktige. Eftersom dessa 
ansökningar inte går att hänvisa till de nya beslutade riktlinjerna kan delegationsbeslut i 
tjänsteorganisationen inte ske, och nämnden behöver besluta hur dessa ansökningar ska 
hanteras i år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 12 februari 2020 
Delegationsbeslut NKIF 2019/72
Inkomna ansökningar NKIF 2019/72

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef 

Yrkanden 
Susanne Jönsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Propositioner
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på om ärendet ska bordläggas 
eller avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att nämnden beslutar att bordlägga 
ärendet. 

Beslut
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar

                     att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

_____ 
Beslutet expedieras till
Kultur och stad
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 16 Dnr. NKIF 2020/3   

Ärenden för kännedom

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 § 223 - Plan för slutrapport - Kulturen som 
samhällsbyggare och Stadsmiljöer och mötesplatser

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-01-15 § 7 - Lönerevision 2019  fördelning av avsatta 
medel

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05 § 26 - Gallring av pappershandlingar efter skanning

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 17 Dnr. NKIF 2020/4   

Anmälan av delegationsbeslut

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

Delegeringsbeslut NKIF 2020-01-01 – 2020-02-13

_____ 
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