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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 75 

Val av justeringspersoner 

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 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 76 

Godkännande av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för Kultur idrott och fritid godkänner föredragningslistan utan 
ändringar.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 77 Dnr. NKIF 2022/2 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar delårsrapport per den 31 augusti enligt av  
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller beskrivning av periodens 
viktigaste händelser, uppföljning av nämndmålen, samt ekonomisk analys inklusive 
delårsbokslut och prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 10 oktober 2022 
• Delårsrapport för Nämnden för Kultur, idrott och fritid  

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare, och Anders Kronfelt, ekonom, redogör 
för delårsrapporten.  

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2022. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kultur och fritid, ekonom 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 78 Dnr. NKIF 2022/24 

Uppföljning av intern kontrollplan för Nämnden för 
Kultur, idrott och fritid, tertial två 2022 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, och 
har bland annat har som mål att förebygga att fel begås Det handlar om att 
säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. Intern kontroll 
påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av 
ekonomi. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot 
oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.  

Nämnden tar inför varje verksamhetsår beslut om kontrollplan som beskriver  
prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.  
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till 
nämnden. Återrapporteringen sker enligt beslutad plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2022 
Beslutad intern kontrollplan 2022, med resultat 
 

Föredragande tjänsteperson 
Kvalitetssamordnare Gunilla Stark redogör för ärendet.  

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna uppföljande rapportering av internkontrollplan 2022, tertial två.   

Beslutet ska expedieras till 
• Kultur och fritid, kvalitetssamordnare 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 79 Dnr. NKIF 2022/39, KS 2022/207 

Remiss av motion från Sverigedemokraterna om 
döpande av plats i gaturummet till minne av 
Ukrainakriget 

Ärendebeskrivning 
Patrik Ohlsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion gällande döpande av plats i 
gaturummet till minne av Ukrainakriget. Sverigedemokraterna menar att 
Ukrainakriget är en så pass stor och allvarlig händelse i vår nutida historia med stort 
symbolvärde för demokratin, att en plats, t.ex gata, torg eller byggnad, borde 
uppkallas till minne av kriget och den ukrainska frihetskampen.  
 
Nämnden för kultur, idrott och fritid har enligt kommunens reglemente ansvar för 
namngivning av offentliga platser. God ortnamnsed, som är en hänsynsparagraf i 
Kulturmiljölagen, ska iakttas vid beslut om namn inom statlig och kommunal 
verksamhet.  
 
Lantmäteriet har tagit fram en rapport som är vägledande för kommunernas arbete 
med namngivning. I denna finns ett särskilt stycke om memorialnamn. Generella 
krav är att den memorerade personen är avliden, att hen är vid tiden för 
namngivningen så pass känd att någon förklaring till namnvalet inte behövs, samt 
att personen i fråga har anknytning till platsen som namnsätts. Av dessa skäl 
rekommenderas avslag på motionen.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 22  

september 2022 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 28 mars 2022, § 62 
• Motion från Patrik Ohlsson m fl (SD) gällande döpande av plats i gaturummet 

till minne av Ukrainakriget, inkommen den 28 mars 2022 

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



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

att avslå motionen om att namnsätta en plats i offentlig miljö till minne av kriget i 
Ukraina. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 80 Dnr. NKIF 2022/40, KS 2022/206 

Svar på remiss av motion från Lars Karlsson (S) 
angående trafikskola i Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Lars Carlsson (S) har inkommit med en motion om att utreda drift och möjlig 
placering av en trafiklekskola i kommunen, samt att anslå medel till investering och 
drift av densamma för budgetår 2023 och 2024. Frågan om kommunens trafik- 
lekskola har tidigare utretts 2013 gällande drift och placering (KFN 2012/211), 
samt 2017(KS 2016/915) gällande finansiering av anläggning och drift med  
placering Hembygdsparken.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har samtidigt fått i uppdrag att besvara ett 
Ängelholmsförslag gällande trafiklekskola. Stadsmiljö, Kultur och fritid och 
Lärande och familj har därför haft dialog för att ge ett samstämmigt svar på både 
motion och Ängelholmsförslag, som också överensstämmer med Lärande och 
familjs behov av en trafiklekskola i undervisningssyfte.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den  

1 september 2022 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 28 mars 2022, § 63 
• Motion från Lars Carlsson (S) angående trafiklekskola, inkommen den 28 mars 

2022 

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

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar avslag på föreliggande förslag 
till beslut och yrkar istället att motionen ska bifallas.    

Christina Hanstål (M), Viktoria Österling (C), Tina Chervén (KD) och Mats Sahlin 
(SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska avslås.  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på de båda 
yrkandena och finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) med fleras 
yrkande, d.v.s. att motionen ska avslås.  

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Den som vill att motionen ska avslås röstar JA. Den som vill att motionen ska 
bifallas röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster.  

 
LEDAMÖTER 

 
ERSÄTTARE                                    

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

 
Christina Hanstål (M) 

 
 

 
1 

  

  
Susanne Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

  
Göran Claesson (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Johnny Hagman (M) 

  
1 

  

 
Susanne Resmark (M) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

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

att avslå motionen om att anlägga en trafiklekskola med hänsyn till att 
trafikkunskap ingår i läroplanen och sker på grundskolorna, samt att trafikkunskap 
ska ske i barnen närmiljö och inte i en konstruerad trafikmiljö. 

Reservation 
Susanne Jönsson (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 81 Dnr. NKIF 2022/52, KS 2022/202  

Svar på Ängelholmsförslag avseende Kulturhus 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande ett kulturhus. Förslagsställaren 
föreslår att gamla Bahnhof ska omvandlas till ett kulturhus som också kan omfatta 
Kulturskolans verksamhet.   

Förslaget är inlämnat den 27 maj 2022 och det har fått 50 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den  

26 september 2022 

• Ängelholmsförslag daterat den 27 maj 2022 

• Beslut i kommunstyrelsen daterat den 8 juni 2022 § 155 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar  

att anse Ängelholmsförslaget vara besvarat  

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 82 Dnr. NKIF 2022/12 

Förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av 
huvudavtalet med Vattnets Hus 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle fick 2019 i uppdrag av kommundirektören att utvärdera 
avtalet mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB. Under 2020 och 
2021 har ett flertal samrådsmöten genomförts mellan Vattnets Hus och Ängel- 
holms kommun. Vid dessa möten har kommunen, föreningar och Kunskapsporten 
närvarat. Kommunen har representerats av presidiet för nämnden för Kultur,  
idrott och fritid, Lärande och familj, kommunjurist samt verksamhetschef och  
enhetschef för Kultur och fritid. Vattnets Hus har representerats av platschef, 
teknikchef samt vid ett fåtal tillfällen Kunskapsportens VD. Kommunen har varit 
sammankallande för dessa möten.  
 
Utvärderingen med dess tydliggörande presenterades för nämnden för Kultur,  
idrott och fritid den 21 mars 2022. Detta har föranlett framtagandet av förslag på  
tilläggsavtal som beskriver de förändringar som kommit till stånd sedan arbetet 
med uppdraget påbörjades år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid daterat den  
4 september 2022 

Tilläggsavtal daterat 14 september 2022 

Utvärdering av avtalet med Vattnets Hus daterat den 6 februari 2022 

Avtal om samverkan kring vissa tjänster daterat den 25 oktober 2019 

Avtal om projektering, byggnation, finansiering, ägande och drift av badanläggning 
daterat den 13 oktober 2011 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta  

att godkänna förslag på tilläggsavtal gällande förtydligande av huvudavtalet med 
Vattnets Hus. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Kultur och fritid 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 83 Dnr. NKIF 2022/65 

Ansökan om bidrag från Marching Band gällande 
inbjudan till WAMSB:s World Championships 2023 

Ärendebeskrivning 
Engelholm Marching Band, som är en marschorkester på Ängelholms Kulturskola, 
har fått en officiell inbjudan från staden Buckhannon att delta i VM för Marching 
Band 2023. Tävlingen kommer att gå av stapeln i West Virginia i USA. Orkestern 
firar även 30 år i år, och det skulle vara en stor upplevelse för medlemmarna att få 
delta i detta sammanhang. Beräknad kostnad för resa, kost och logi för 60 personer  
uppgår till ca 882 tkr och just nu pågår ett intensivt arbete inom föreningen att öka 
intäkter genom spelningar, och även genom att hitta sponsorer och olika stipendier.  

Engelholms Marching Band har inkommit med en bidragsansökan till nämnden för 
kultur, idrott och fritid på 450 tkr. Nämndens budget för 2023 är stram men med 
tanke på ett prognosticerat överskott i år, föreslås att medel tas av 2022 års resultat 
för att täcka kostnader som kan bekostas redan i år, förslagsvis flygbiljetter.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 oktober 2022 

• Ansökan från Engelholm Marching Band (EMB)  

• Inbjudan från Buckhannon City Recorder & Chairman of the Organizing 
Committee World Association of Marching Show Bands World Championships 
2023 daterad den 30 juni 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Per Tholin, enhetschef.  

Yrkande 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar att ärendet återremitteras till 
Kultur och fritid för utredning av ytterligare en att-sats med förslag om  
motprestation i samband med bidrag. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden 
bifaller yrkandet.  

Beslut 
Nämmden för Kultur, idrott och fritid beslutar  

att återremittera ärendet till Kultur och fritid för utredning av ytterligare en att-sats 
med förslag om motprestation i samband med bidrag. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kultur och fritid 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 84 Dnr. NKIF 2022/4 

Ärenden för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls för kännedom till Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid:  

1. Beslut KF den 29 augusti 2022, § 126: Omprövning av investeringsmedel 
2022 inom huvuduppdrag Samhälles budgetar  

2. Beslut KF 29 augusti 2022, § 129: Minnesgåvor - upphävande av beslut 
3. Beslut KS den 7 september 2022, 197: Ekonomiska rapport per juni 2022 
4. Uppsägning av Tilläggsavtal mellan Kunskapsporten Ängelholm AB och 

Ängelholms kommun (KS 2017/425) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2022 
 

Beslut 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar 

att ha tagit del av informationen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-10-24 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 85 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut NKIF 2022 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30: 

• Rapport konstinköp Clara-Fina Frisk. Handlingsnr 2022.457, Dnr 2022/17 
• Rapport konstinköp Jonathan Ollio Josefsson. Handlingsnr. 2022.458,  

Dnr 2022/17 
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