
ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Plats och tid: Torgrummet stadsbiblioteket, 2019-03-18, kl. 10:00 

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L) 
Christina Hanstål (M) 
Susanne J önsson (S) 
Dorthe Sjöholm (SD) 
Johnny Hagman (M) 
Susanne Resmark (M), jäv § 24 
Birgitta Rahl, tjg. ers. för Susanne Resmark § 24 
Karin Bergström (S) 
Ulf Mattsson (C) 
Birgitta Markevärn (SD) 
Kjell-Arne Nilsson (S) 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 
Birgitta Rahl (M) 
Mats Sahlin (SD) 
Lars Rask (KD) 
Pantus Myrenberg (SD) 
J esper W en del (MP) 
Anton Nyroos (S) 

Övriga närvarande: Maria Birgander, chef kultur och stad 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Peter Björkqvist, enhetschef bad, idrott och friluftsliv 
Susanne Toft, enhetschef allmänkultur 
Louis Palmgren, handläggare kultur och stad 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Just. sign. ~ 

~'t- l1Vf 5.:/ 

Utdrags bestyrkande 

L 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Sammanträdesdatum: 2019-03-18 

Datum för anslags uppsättande: 2019-03-26 

Datum för anslags nedtagande: 2019-04-16 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 
Linda Wahlström 

Just. sign. Utdrags bestyrkande 



ÅNGELHOLMS 
KOMMUN 

SA~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Innehållsförteckning 

§ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Ärendebeskrivning 

Val av justeringspersoner samt beslut om plats, dag och tid för 
justeringen 

Godkännande av dagordningen 

Informationsärenden 

Internbudget 2019 

Budgetuppföljning 1/2019 

Bidragsregler från 2020 

Svar på medborgarförslag om att bevara konst av Nils Mäller som är 
monterat i As boskolan 

Nominering kulturpristagare Region Skåne 2019 

Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid 

Anmälan av delegationsbeslut NKJF 2019 

Just. sign. Utdrags bestyrkande 

S:f 

Dnr. NKIF 

2019/36 

2019/37 

2019/34 

2019/1 

2019/1 

2019/25 

2019/45 

2019/50 

2019/61 

2019/6 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NI<IF 2019/36 

Val av justeringspersoner samt beslut om plats, dag och tid för 
justeringen 

Ärendebeskrivning 
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner. 

Beslut 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Susanne J önsson och Johnny Hagman. 

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den25mars kl. 16.30. 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

NKIF § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NKIF 2019/37 

Godkännande av dagordningen NKIF 2019 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för nämnden för kultur, idrott och fritid åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Beslut 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 19 

Informationsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NKIF 2019/34 

1. Samverkan med det civila samhället. Dnr. NKIF 2019/43 
Susann Toft, Peter Björkqvist och Louis Palmgren 

2. Fritidsbanken 
Peter Björkqvist och Louis Palmgren 

3. Samverkansavtal Skåneidrotten. Dnr. NKIF 2019/52 
Peter Björkqvist 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
ÄNGELHOLMs 

KOMMUN 

NKIF § 20 Dnr NKIF 2019/1 

Internbudget 2019 

Ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år 2019 samt 
planåren 2020-2021. I detta beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att översätta 
budgetbeslutet till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01. Det har 
kommunstyrelsen gjort i beslut den13mars 2019. 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar här förslag till internbudget för nämnden för kultur, idrott 
och fritid för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från ekonom Anders Kronfelt daterat den 8 mars 2019. 

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Anders Kronfelt föredrar ärendet. 

Deltar inte i beslutet 
Dorthe Sjöholm (SD) och Birgitta Markevärn (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att fastställa driftbudget enligt tabell 1 ovan 

att fastställa investeringsbudget enligt tabell 2 ovan. 

Protoko Ilsanteckning 
Dorthe Sjöholm (SD) och Birgitta Markevärn (SD) lämnar in protokollsanteckning med 
följande lydelse: Med anledning av att Sverigedemokraterna tidigare yrkat avslag på de 
blågrönas budgetförslag för 2019 och plan för 2020-2021 till förmån för Sverigedemokraternas 
budgetförslag, så väljer vi att inte delta i dagens uppföljande beslut om internbudget för 
nämnden. 

Beslutet expedieras till: 
Servicestöd, ekonom Anders Kronfelt 
Kultur och s ta d 

Just. sign. 
'l 

; 

U t drags bes tyrkan de 



Ängelholm 190318 

Protokollsanteckning ärende 5 

Med anledning av att Sverigedemokraterna tidigare yrkat avslag på de blågrönas 
budgetförslag för 2019 och plan för 2020-2021 till förmån för Sverigedemokraternas 
budgetförslag, så väljer vi att inte delta i dagens uppföljande beslut om internbudget för 
nämnden. 

För Sverigedemokraterna 

Dorthe Sjöholm, nämndsgruppledare 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 21 

Budgetuppföljning 1/2019 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NI<IF 2019/1 

Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 28 febmari enligt av komm.unstyrelsen 
fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investerings budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande NI<IF 2019/1 den 8 mars 2019 samt bilaga 1 Avvikelserapport per 28 
febmari 2019. 

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Anders Kronfelt föredrar ärendet. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 

Beslutet expedieras till: 
Servicestöd ekonom Anders Kronfelt 
Kultur och stad 

Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 22 

Bidragsregler från 2020 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NI<IF 2019/25 

I oktober 2015 presenterade beredningen för Kultur, idrott och fritid förslag på riktlinjer och 
ptiucipet [,jr [i_itett.iHgsst,jd i Ä1Igdlwlt11s komn1ull. Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att utreda beredningens förslag och i samband med det föreslå en lämplig 
utformning för hur föreningsstödet ska hanteras. Uppdraget omfattar en översyn av redan 
existerande föreningsstöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar, 
friluftslivsföreningar och intresseföreningar, samt eventuella nya bidragsformer för ungas egen 
organisering. 

Föreningsstödet har inte varit föremål för någon grundlig och systematisk översyn sedan en 
lång tid tillbaka. Nuvarande bidragsfördelning är inte tydlig och det är svårt att avgöra 
huruvida bidragen ger önskade effekter eller ej. 

Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler. Med hjälp av detta förslag kan en 
mer jämlik, tydlig och transparent bidragsfördelning säkerställas. Kostnaden för att genomföra 
de nya bidragsreglerna från 2020 uppskattas till en ökad budget på 150 tkr. 

I uppdraget att ta fram nya bidragsregler ingår även framtagandet av nya regler för 
skötselbidrag. skötselbidraget har beslutats som ett separat ärende, se sammanträdesprotokoll 
2019-02-05 dnr NKIF 2019/15. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF § 68 NI<IF 22 
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd daterad 3 augusti 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 17 januari 2019 
Översikt av bidragsregler från 2020 
Detaljerade bidragsregler från 2020 
Sammanfattning av remissyttranden gällande bidragsregler från 2020 

Just. sign. U t drags bestyrkande 

~ ~d 
'-/ ( 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Dorthe Sjöholm (SD): Ärendet återremitteras för 
komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget. 

Beslutet expedieras till: 
Verksamheten Kultur och stad 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

NKIF § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NKIF 2019/45 

Svar på medborgarförslag om att bevara konst av Nils Mötler som 
är monterat i Åsboskolan 

Ä ren debeskrivni ng 
Ett medborgarförslag har kommit in gällande att bevara Nils Mällers konstverk Hieroglyfer som 
monterades i Asboskolans samlingssal1964. Verket föreslås monteras ner i samband med 
Asboskolans rivning i vår. Förslagsställaren föreslår att verket exempelvis skulle kunna 
placeras på stadsbiblioteket till glädje för alla i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 13 januari 2019 
Beslut i kommunfullmäktige daterad den 28 januari 2019 
Tjänsteutlåtande verksamhet Kultur och stad daterad den 20 februari 2019 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Susann Toft föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S) och Dorthe Sjöholm (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag i tjänsteutlåtandet 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar: 

att godkänna svar på medborgarförslaget, samt 

att översända svaret till förslagsställaren samt till kommunfullmäktige som information 

Beslutet expedieras till: 
Verksamheten Kultur och stad 
F örslagsställaren 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

NKIF § r2J;~rafnr. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NKIF 2019/50 

Nominering kulturpristagare Region Skåne 2019 

Ärendebeskrivning 
Region Skånes kulturnämnd delar årligen ut ett kulturpris i syfte att lyfta fram och premiera 
enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt 
skapade i vid bemärkelse. För 2019 är prissumman 100 000 kr. Region Skånes kulturnämnd 
välkomnar förslag på pristagare från de skånska kommunernas kulturnämnder eller 
motsvarande. 

Beslutsunderlag 
Epost från Region Skåne daterad den 13 februari 2019 
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 28 februari 2019 

Yrkanden 
Johnny Hagman (M) föreslår att operasångerska Susanne Resmark nomineras. 

Jäv 
Susann Resmark (M) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets fortsatta 
behandling och beslut. Birgitta Rahl (M) tjänstgör i hennes ställe under detta ärende. 

Beslut 

1. Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att nominera operasångerska 
Susanne Resmark som Ängelholms kommuns förslag till Region Skånes 
kulturpristagare 2019. 

2. Nämndens presidium ges i uppdrag att skriva en nomineringstext och översända till 
Regions Skånes kulturnämnd. 

Beslutet expedieras till: 
Region Skånes Kulturnämnd 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

Dnr NKIF 2019/61 

Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ofta kallad GDPR, tillämpas som lag i Sverige 
sedan den 25 maj 2018. 

Enligt artikel37 i förordningen skall en myndighet eller ett offentligt organ utnämna ett 
dataskyddsombud (DSO). DSOs ställning och uppgifter regleras i artikel38-39. Enligt artikel 
38 ska DSO utses utifrån yrkesmässiga kvalifikationer, i synnerhet gällande kunskap om 
lagstiftning och praxis kring dataskydd, samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i 
artikel39. I rollen som DSO ingår bland annat övervaka efterlevnaden av förordningen och 
den personuppgiftsansvariges (PuA) strategi för skydd av personuppgifter, informera och ge 
råd om de skyldigheter som vilar på PuA enligt denna förordning och att fungera som 
kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (DI). En fullständig beskrivning av 
uppgifterna finns i artikel 39. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 6 mars 2019. 

Yrkanden 
Susanne J önsson (S) och Dorthe Sjöholm (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att utse Sara Holm till dataskyddsombud för 
nämnden. 

Beslutet expedieras till: 
Dataskyddsinspektionen 
Valt dataskyddsombud 

t :J 

U t drags bes tyrkand e 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

NKIF § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-18 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

D nr NKIF 2019/6 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid lägger redovisningen av delegationsbeslut från kultur och 
stad 190201-190228 till handlingarna. 

Just. sign. 

lf\L nn, Ji/ 
lin \Y-j 

( 

U t drags bestyrkande 


