
ÄNGELÉ{oLMs
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201,9 -05 -20

Nämnden för I(ultur, Idrott och F'ritid

Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2079 -05-20, kl. 1 4:00-1 6.00

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson p)
Christina Hanstål (lVf¡

SusanneJönsson (S)

Dorthe Sjöholrn (SD)

Johnny Hagman (Nt)

Susanne Resmark (l\{)
I(arin Bergström (S)

UIf Mattsson (C)

I(jell-Arne Nilsson (S)

Mats Sahlin (SD)
Lats Rask (I(D)

Ersättare: Eric Sahlvall (I-)
Birgitta Rahl (l$
Idtty Olofsson (S)

Pontus Myrenberg (SD)

Jesper \Xzendel (À4P)

Adam Kylbetg (C)

Rose-Marie Broman (SD)
Tina Chervén (KD)

Övriga närvarande: Maria Birgander, verksamhetschef kultur och stad
Louis Palmgren, handläggare kultur och stad
Linda Wahlström, nämndsekreterare
E lisabeth,{.1m, nämndsekreterare

Utses att iusteta:

Sekreterare

Ordförande
Charlotte

Jönsson , Christina Hanstål Pangtafer 4I-52

tø-gr

on

Susanne Jönsson, Christina Hanstål

Just. sign.

ôl q
Utdragsbestyrkande

Justerare
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Nämnden för Kultur,Idrott och Fritid

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justetat. Justedng har tillkännagivits genom anslag

Organ: Nämnden för I(ultur, Idrott och Fritid

Sammanträdesdatum: 2019-05-20

Datum föt anslags uppsättande: 2019-05-28

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-1.9

AngelholmFörvaringspla

Underskrift

ts föt o'"'"ot*'.g-J,':T 
ï I-) eL

Linda Wahlström

4," Ç/

Just. sign.

6I

Utdragsbestyrkande
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lnnehållsförteckning

Upprop

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

42 Godkännande av dagordningen

43 Informationsärenden

44 Handlingsplan I(ulturskolan

45 Ekonomisk awikelserappot februari 2019

46 Handlingsplan för bad, idrott och friluftsliv

47 Samverkan med det civila samhället

48 Uppdateraderiktlinjerförortsnamnsverksamhet

49 Stadsdelsnamn Stationsområdet

50 Arkivbeskrivning för Nämnden för kultur, idrott och fritid

51 YaI av ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid

52 Anmälan av delegationsbeslut NKIF 2019

20te/36

2019/37

2019/34

2019/83

2019/1

2019/66

201,9/43

201,9/88

201,9/81,

2019 /32

2019 /91,

2019/6

Just. sign.

bJ ç/

Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l(ultur, Idrott och Fritid

NKrF'S 41 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 SusanneJönsson och Christina HanståI.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholrn måndagen den 27 maj kl. 16:00

Uv
Just. sign.

âI ç/

Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I(ultur, Idrott och Fritid

NKrF S 42 Dnr. NI{IF'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 aft ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1.. Dagordningen godkänns med följande tillägg:

Ny informationspunkt 8: Avsiktsförklaring mellan Atenabolaget och kommunen

Nytt ärende 13: lJppdaterade riktlinjer för ortsnamnsverksamhet

Nytt ärende 16 Yal av ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid.

Just. sign.

áJ Ç7

Utdragsbestyrkande
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NKrF S 43 Dnr. NI{IF 2019/34

lnformationsärenden

A. Liusfesten
Susann Toft, enhetschef

B. Skateparken
Daniel Henrysson, fritidskonsulent

C. Ängelholmsförslaget
Sofi e Johansson, betedningskoordinator

D. Avsiktfötklaring mellan Arenabolaget och kommunen
Chadotte Engblom Cadsson, ordförande

Abç
Just. sign.

ÓJ

utdragsbestyrkande
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Dnr. NI(IF 2019/83NKIF S 44

Handlingsplan ku lturskolan

Ärendebeskrivning
I en ptoposition år 2017 föteslog regeringen en nationell strategi för den kommunala
kulturskolan. Strategin innehåller nationella mål för statens insatser som syftar till att bland
annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som
undervisning. Propositionen beslutades i riksdagen den 23 r.r'aj 201,8.

I dagsläget saknas en formulerad handlìngsplan för kulturskolan i Ängelholms kommun som
tar fasta på den nationella strategin, vilket försvåtrrr 

^tt 
såväl uweckla som utvärdera

verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten I(ultur och stad daterad den 17 aprll2019
Regeringens ptoposition 2017 / 18:164

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Per Tholin föredrar ärendet.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ge verksamheten kultur och stad i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kulrurskolan

att handlingsplanen ska vara klar för beslut i nämnden senast vid nämndens sammanträde i
oktober 2019

Beslutet expedieras till:
Maria Birgander, verksamhetschef kultur och stad
Per Tholin, t.f enhetschef kulturskolan

Just. sign.

ÓJ Ç7

Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l(ultur,Idrott och Fritid

NKrF'S 4s Dnr. NI(IF 2019/1

Ekonomisk awikelserapport februari 2019

Ärendebeskrivning
I(ultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 30 april enligt av kommunstyrelsen
fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende både drift- och
investetingsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande NI(IF 2019 /1, den 16 maj 2019 samt bilaga 1 Awikelserapport per den 30
aprd,201.9.

Beslut KS 201,9 /3 den 17 apÅ|201,9 där Nämnden för kultur, idrott och fritid ges i uppdtag att
återkomma med en åtgärdsplan avseende rapporterat underskott i awikelserapporten efter
februaÅ201.9.

Föred ragande tjänsteperson
Ekonom Anders l(ronfelt föredrar ärendet.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna awikelserapporten

attlàmna awikelsetapporten som svar på kommunstyrelsens uppdrag per den 17 april, $ 63

Beslutet expedieras ti 1l:

I{ommunstyrelsen

Just. sign

6t e
Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I(ulrur, ldrott och Fritid

NKrF S 46 Dnr. NI(IF 2019/66

Handlingsplan för bad, idrott och friluftsliv

Ärendebeskrivning
I(ommunstyrelsen beslutade 201.6 att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fnm en
handlingsplan för idrott och friluftsliv som ska gälla under perioden 201,8-2022. Ängelholms
kommun har ett idrottspolitiskt program antaget av kommunfullrnäktige 2007 som har varit i
behov av en uppdatering.

Huvuduppdrag Samhälle och enheten för bad, idrott och friluftsliv har atl>etat fram nu
föreliggande förslag. Syftet med handlingsplanen är att konkretis era vad Ängelholms kommun
vill utveckla inom områdena bad, idrott och ftiluftsliv under pedoden2078-2022.
Handlingsplanen bygger på ett antal pdoriterade målområden med tillhörande aktiviteter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten kultur och stad daterad den 23 apÅl2019
Handlingsplan för bad, idrott och friluftsliv Ängelholms kommun 2018-2022
Beslut KS 2016-09-28 Handlingsplaner för kultur och för idrott och friluftsliv

Yrkanden
SusanneJönsson (S), Christina Hanstål (1\,f), Dorthe Sjöholrn (SD), Ulf Mattsson (C):
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att anta handlingsplan föt bad, idrott och friluftsliv Ängelholms kommun 2018-2022

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020-2022 ska beakta kostnader
kopplade till handlingsplan för bad, idrott och friluftsliv Ängelholms kommun 201,8-2022

Beslutet expedieras titt:
Verksamheten l{ultur och stad

KOMITfUN

Just. sign.

'SJ d
Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l(ultur, Idrott och Fritid

NKrF'S 47 Dnr. NI{IF 2019/43

Samverkan med det civila samhället

Arendebeskrivning
lJnder 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer inom
det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och
samråd. Som ett led i regeringens överenskommelser har Familjen Helsingborg tagit fiam en
gemensam modell för övetenskommelser med det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska
utgöra ett stöd för berörda kommuner vid tecknandet av lokala överenskommelser. De lokala
överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan p^rterna'
Överenskommelserna ska främja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde för såväl
kommun som det civila samhället.

Beslutsunderlag
Baþrund
Under 2018 tecknades en överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer
inom det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och
samråd. De organisationer som från början valde att ansluta sig vad Civos - Civilsamhällets
organisationer i samverkan,Famna - Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg,
Forum - Idéburna organisationer med social inriktning samt LSU - Sveriges
ungdoms organisationer.

Regeringen defìnierar det civila samhället som "en arena skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet där människor organisetar sig och 

^gerar 
tillsammans i gemensamma

intressen". Regeringens intention med överenskommelsen är följande:

Att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån
engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort.

Att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald av verksamheter

Att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

I Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 201,7-201,9 finns ett mål om en öppen och
inkluderande region. Som ett led i regeringens överenskommelser med paraplyorganisationer
har Familjen Helsingborg därför tagtt fram en gemensam modell för överenskommelser med
det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska utgöra ett stöd tör berörda kommuner vid
tecknandet av lokala överenskommelser.

a

a

a

U,. e
Just. sign.

6!

Utdragsbestyrkande
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Överenskommelser med det civila samhället
Det civila samhället innefattat därmed till stot del kommunens föreningar, men àven andra
aktörer så som stiftelser, registrerade trossamfund, nätverk och tillFälliga sammanslutningar.
Familjen Helsingborgs gemensamma samverkansmodell utgör ett stöd för respektive kommun
som vid tecknandet av lokala överenskommelser med det civila samhället.

De lokala överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan
patternl.. Överenskommelsetna ska fràmja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde
för såväl kommun som det civila samhället.

Idéburet offentligt partnerskap
Utöver de lokala överenskommelserna, som främst beskriver ett förhållningssätt mellan
kommun och det civila samhället, kan kommunen även arbeta med ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP). IOP kan med fördel användas där kommunen och det civila samhället
tillsammans kan hitta en lösning på en samhällsutmaning där varken kommun eller det civila
samhället kan lösa dessa utmaningar var och en för sig. IOP bidrar därför till lokal utveckling
och delaktighet i samhället där bägge parter finansierar lösningen, via ekonomiska resurser
eller andta insatser.

När de lokala överenskommelserna beskriver hur parterna ska samverka, talar det idéburna
offentliga partnerskapet, IOP, istället om vad p^ftetna ska samverka kring.

I de fall som idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en gynnsam samverkansform föreslås
kommunen nyttia det som ett verktyg för att bidra till stärkt dialog och utveckling.

Fötslag
Tecknandet av överenskommelser med det civila samhället kräver resurser för att kunna
stimulera, initiera och följa upp aktiviteter som gör att båda parter stärks och utvecklas.

Överenskommelsens intenti on àr att sänka trösklarna mellan aktörerna och stärka möjligheten

^ttva;ra 
varandras resurser. I(ommunens åtaganden innebär därför ett stöffe och mer

långsiktigt arbete för att skapa goda relationer med det civila samhället, där be{ìntliga resurser
inte är tillräckliga.

I beslutsundedag "Förslag på överenskommelse" finns attläsa kommunens respektive det
civila samhällets åtaganden. Delar av kommunens åtaganden följer i punktform:

Det ska vara rydligt vem som är kontakçerson gentemot det civila samhället þtincipen om
dialog)

KOMMUN

Just. sign.

s7 Ç/

Utdragsbestyrkande

I{ommunen ska fràmja långsiktig samverkan med det civila samhället þrincipen om
långsiktighet)
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I(ommunen ska tillvarata och bidra till ökad kunskap om det civila samhällets erfarenheter
och kvaliteter þrincipen om mångfald)

För att kunna uppfylla dessa åtaganden, och realisera och urveckla intentionerna med det av
kommunfullmäktige beslutade uppdraget, ställs höge krav på tjänstepersonorganisationen.
En fötsta bedömning pekar på cirka 400 överenskommelser som ådigen ska följas upp och
förnyas. Parallellt med detta har verksamheten I(ultur och stad fått utökade åtaganden
gällande fötdelning och hanteringav nya bidrag, som exempelvis Landsbygdspotten och
bidrag till intresseföreningar som tidigare handlagts av andra verksamheter.

Därför föreslås en l00o/o tjänst som kan ta ett samlat grepp kring frägor som rör det civila
samhället, vilket innebär en utökad rzlnpâ,500 tkr. Tjänsten blir samordnare för all kommunal
vetksamhet där det civila samhället är, eller kan vara, en ïesurs. Exempelvis i verksamhetet
som skola, äldreboende, bibliotek, fritidsgårdar samt övriga verksamheter inom kultur- och
fritidsområdet där det civila samhället i samverkan med kommunen hanterar frâgor om bl.a
meningsfull fritid, utanförskap, psykisk ohälsa, ensamhet och integration.

Under förutsättning att den ökade kostnaden på 500 tkr medges i beslut om budget för år
2020 kan kommunen göra en tydlig satsning på ökad samverkan och effektivt ta tillvara det
civila samhällets erfarenhet och kompetens. Genom dessa åtgärder säkras en mer hållbar
uweckling för samverkan mellan aktörerna och det civila samhällets mångfald främjas.

Tecknandet av överenskommelser kan då påbörjas i januart 2020.

Yrkanden
Christina Hanstål (Xf; yrkar bifall till att-sats ett, tre och fyra i förslaget till beslut i
tjänsteutlåtandet samt följande annodunda lydelse i att-sats två:

"Att förvaltningschefen får i uppgift atthiTl^ en fìnansiell lösning inom egen befintlig ram för
att tillgodogöra sig intentionerna med förslaget". Johnny Hagman (l\{) och Dorthe Sjöholrn
(SD) instämmer i yrkandet.

Susanne Jönsson (S): Bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänstutlåtandet, dvs. alla fyn
att-sâtsefnâ.

Proposition
Ordföranden ställer först proposition på att-satsernâ ett, tre och fyta och fìnner att dessa

bifallits.

Dàrpâ ställer otdförande proposition på föreliggande förslag till lydelse till att-sats wå resp.
förslaget till lydelse enligt yrkande från Christina Hanstål (tiQ med flera. Ordföranden fìnner
att yrkandet från Christina Hanstål har bifallits.

KOMMUN

ü,

Just. sign.

óJ a
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Nämnden för kultur, idtott och fritid beslutar

att godkänna förslag på överenskommelse

att förvaltningschefen får i uppgift aTthltta en finansiell lösning inom egen befìntlig nm för att
tillgodogöra sig intentionerna med förslaget.

att överenskommelser börjar tecknas från och med den 1, januari 2020 under förutsättning att
fìnansiering till heltidstjänst medges

att upphäva nämnden för kultur, idrott och fritids beslut daterad den 16 aprd2019 $32

Reservation
Mot beslutet vad avser lydelsen i att-sats 2 reserverar sig Susanne Jönsson (S),

I(arin Bergsttöm (S) och I(jell-Arne Nilsson (S).

Beslutet expedieras titl:
Verksamheten I(ultur och stad

Mç/
Just. sign.

6J

Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I(ultur,Idrott och Fritid

NKIF S 48 Dnr. NI(IF 2019/88 KS 20151350

U ppdaterade ri kt linjer för ortsnam nsve rksam het

Ärendebeskrivning
I(ommunstyrelsen beslutade i april 2015 om riktlinjer för ortnamnsverksamhet. Dessa
riktlinjer reviderades i mars 201,8 efter en mindre förändring avseende Lantmäteriets
medverkan. Efter beslut om att inrätta en nämnd för kultur, idrott och fritid, som i
reglementet ansvaLr^î ortsnamn, behöver en mindre justedng av riktlinjerna ske avseende
namn, dvs att ersätta kommunstyrelsen med nämnden för kultur, idrott och fritid.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för ortnamnsverksamhet för Ängelholm senast teviderad den 16 maj 201.9

Tjänsteutlåtande I(ultut och stad datend den 16 maj 20L9

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna uppdaterade riktlinjer för ortsnamnsverksamhet

Beslutet expedieras till:
I(ultur och stad

U,u Ç
Just. sign

ó.J

Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l{ultur,Idrott och Ftitid

NKrF S 49 Dnr. NI(IF 2019/81

Stadsde lsnam n Stationsom rådet

Ärendebeskrivning
I atbetet med stationsområdet, som är ett av kommunens nya utbyggnadsområden, behövs ett
nytt stadsdelsnamn. Namnberedningens förslag på stadsdels namn är Stationsområdet.

I{ommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 28 november 201.8 att återtemittera
ärendet för en förutsättningslös utredning av en urvidgning av området.

Beslutsundertag
Tjänsteutlåtande verksamheten I(ultur och stad daterz.d 1.6 apttl201.9
Lantmäteriets yttrande 2017 -10-27
Beslut KS S 354 201.8-1.1-28

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fiitid beslutar

att fastställa det föreslagna stadsdelsnamnet Stationsonrådel enligt illustrationskarta.

att godkänna de justerade gränserna för stadsdelarna Nybroområdet, Sockerbruket, Centrum
och l{ronoskogen

Beslutet expedieras till:
Verksamheten I{ultur och Stad
Planenheten

aSJ

Just. sign Utdragsbesryrkande
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Nämnden för l(ultur,Idrott och Fritid

Ni<IF S 50 Dnr. NI(IF 2019/32

Arkivbeskrivning för Nämnden för kultur, idrott och fritid

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4, S 2) och arkivlagen (6 $) ska varje myndighet
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas den
arkivbeskrivning. Beskrivningens syfte är att ge en överblick över hur myndigheten är
organiserad. Detta för att underlätta för alknänheten att göra sig en bild av vilka handlingar
som genereras och var de kan återfinnas. De ovan nämndalagarna fastställer att beskrivningen
bland annat ska innehålla uppgifter om myndighetens organisation och verksamhet, såväl som
uppgifter om vilka register och sökhjälpmedel som fìnns. Den ska även innehålla uppgifter om
arkivansvarig samt var vidare upplysningar om handling fnz- kan fås. Samt även bestämmelser
som tillämpas kring sekretess och för gallring.

Då nämnden för kultur, idrott och fritid är en ny nämnd har förslag till arkivbeskrivning tagits
fram vilket upp$'ller de ovan nämnda k¡aven. Den innehåller dessutom en kort historik.
,A.vsikten är attäven snarast komplettera arkivbeskrivningen med en reviderad
dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ftän nämndkansli et, 1,7 aprll 2019 .

Förslag till arkivbeskrivning för Nämnden för kultur, idrott- och fritid, 17 apnl2019.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

Att återremittera ärendet.

Beslutet expedieras titt:
I(ommunarkivarien

t,,. a
Just. sign

8l

Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -20

Nämnden för l{ultur,Idrott och trritid
ANGf'f,HOLMS

KOMMUN

NKIF S 51 Dnr. NI(IF 2019 /91

Val av ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid

Arendebeskrivning
Johan Claesson (I(D) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott och
fritid och detta är godkänt av kommunfullrnäktige den29 apr1|201.9.

Till ny ledamot i nämnden utsågs Lars Rask (KD) (tidigare ersättare i nämnden) och till ny
ersättare utsågs Tina Chervén (KD).

Med anledning av detta har nämnden attvälja ny ledamot till nämndberedning idrott och fritid
efter Johan Claesson (I(D))

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Tina Chervén (KD) till ny ledamot i nämndberedning idrott och fririd.

Beslutet expedieras titt:
Vald ledamot i nämndberedning idrott och fritid
Nämndsekreterare
Registator
HR servicecenter

Just. sign

6J Ç/

Utdragsbestyrkande



ÀNGELHoLMS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -20

Nämnden för l(ulrur, Idrott och Fritid

NKrF S 52 Dnr. NKIF 201,9/6

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkännet redovisningen av nedanstående
delegationsbeslut:

1.. I(ultur och stad 1.90401.-1.90430

Just. sign.

st #
Utdragsbestyrkande


