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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 29 

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för Kultur, idrott och fritid beslutar  
 
att utse Christina Hanstål (M) och Susanne Jönsson (S) att justera dagens protokoll. 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 30  

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 31 Dnr. NKIF 2022/8 

Information från verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Uppdatering avtal Vattnets Hus 
Enhetschef Peter Björkqvist ger en lägesrapport om den pågående dialogen om 
avtalet med Vattnets Hus. Ett möte kommer ske inom kort mellan Ängelholms 
kommun, Vattnets Hus och berörda föreningar.  
 
Budgetförutsättningar 2023 - plan 2024-2025 
Maria Birgander, chef kultur och fritid, informerar inledningsvis om de fyra 
fokusområden som gäller för budget 2023: 

• Utveckling av Krono- och Nybroskogen kopplat till Järnvägens museum 
• Kulturskolan 2.0 
• Ökad tillgänglighet, lokaler och bad 
• Samverkan med civila samhället 

 
Vidare ges en sammanfattning av driftbehov och investeringar det kommande året 
och planåren 2024-2025. 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 32 Dnr. NKIF 2022/19 

Kulturpris 2022 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun delar årligen ut ett kulturpris till person, grupp eller  
organisation som bidragit med värdefulla kulturinsatser med anknytning  
till staden.  Priset kan man bara få en gång och det går inte att söka för egen  
räkning. Beloppet är på 25 000 kronor. För 2022 har det inkommit 30  
nomineringar. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 4 april 2022 
• Inkomna nomineringar 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, enhetschef. 

Yrkande 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) föreslår att nämnden tilldelar 2022 års 
kulturpris till Katinka Husberg. Johnny Hagman (M) instämmer i ordförandens 
yrkande.  

Nämnden bifaller Susanne Jönsson (S) yrkande om ajournering och sammanträdet 
ajourneras kl. 15:10-15:15.  

Sammanträdet återupptas och Susanne Jönsson (S) instämmer i ordförandens 
förslag. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att tilldela konstnär och gallerist Katinka Husberg Ängelholms kommuns kulturpris 
2022 med följande motivering: 

Genom Katinkas mångfacetterade engagemang och innovativa idéer ger hon fler 
människor möjlighet att möta kulturlivet samtidigt som hon främjar och 
uppmuntrar det konstnärliga klimatet i Ängelholm. Det är lika delar Katinkas 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

konstnärliga drivkraft som den betydelse Galleri Skeldershus har för den samtida 
konstscenen som motiverar till årets kulturpris. 

Beslutet ska expedieras till 
• Kulturpristagaren 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 33 Dnr. NKIF 2022/21 

Idrottspriser 2022 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun delar årligen ut olika utmärkelser i form  av  
årets idrottsprestation, årets idrottsledare och årets idrottsprofil. Utmärkelserna  
delas ut till en eller flera personer som bidragit med värdefulla idrottsinsatser med 
anknytning till Ängelholms kommun.  
 
Beloppet är på 10 000 kronor för respektive pris. För 2022 har det inkommit  
8 nomineringar för idrottsprestation, 18 nomineringar för idrottsledare och 3 för  
idrottsprofil.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 4 april 2022 
• Inkomna nomineringar 

 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, enhetschef. 

Yrkande 
2021 års idrottsprestation 
Presidiet föreslår att nämnden tilldelar pris för 2021 års idrottsprestation till  
Martin Natell och Sandra Andersson.  

Johnny Hagman (M), Ulf Mattsson (C) och Tommy Jönsson (S) instämmer i 
presidiets förslag.  

2021 års idrottsledare 
Presidiet föreslår att nämnden tilldelar pris för 2021 års idrottsledare till  
Madelene Larsson. 

Tommy Jönsson (S) och Göran Claesson (SD) instämmer i presidiets förslag.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Ulf Mattsson (C) föreslår att priset till 2021 års idrottsledare utdelas till Chris 
Abbott och Cam Abbott. Johnny Hagman (M) och Tina Chervén (KD) instämmer 
i Ulf Mattssons förslag. Ordföranden ställer proposition på dels presidiets förslag, 
dels Ulf Mattssons, med fleras, förslag och finner att nämnden bifaller presidiets 
förslag.  

2021 års idrottsprofil  
Presidiet föreslår att nämnden tilldelar pris för 2021 års idrottsprofil till  
Isabelle Haak. 

Ulf Mattsson (C) och Johnny Hagman (M) yrkar bifall till presidiets förslag.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att tilldela Martin Natell och Sandra Andersson utmärkelse till 2021 års 
idrottsprestation med följande motivering:  

Martin Nathell är en av våra mest framgångsrika kanotister och mångfaldig 
guldmedaljör både nationellt och internationellt – en värdig mottagare av årets 
idrottsprestation 2021 då Martin tog VM-guld i K2 1 000 m. 

Sandra Andersson utmärkte sig redan 2019 då Sandra var den första svenskan att 
vinna den amerikanska proffstouren i bowling. När Sandra förra året dessutom 
vann VM-guld i mixed lag är hon för oss en solklar vinnare av årets 
idrottsprestation.  

--- 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att tilldela Madelene Larsson utmärkelse till 2021 års idrottsledare med följande 
motivering 

Madelene Larsson, Engelholm BMX , får priset som årets idrottsledare för hennes 
fina insatser för barn och unga, inte minst för de med särskilda behov. Madelene 
gör skillnad för unga cyklister genom sitt sätt att skapa gemenskap och glädje, samt 
stimulerar till nyfikenhet för både idrott i allmänhet och cykling i synnerhet. 

--- 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att tilldela Isabelle Haak utmärkelse till 2021 års idrottsprofil med följande 
motivering 

Isabelle Haak, volleyboll, är en av världens bästa volleybollspelare som har 
nominerats till både årets kvinnliga idrottare vid Svenska Idrottsgalan och till 
Jerringpriset. Det är med glädje vi tilldelar Årets idrottsprestation 2021 till Isabelle 
med anledning ett otroligt framgångsrikt år med utmärkelsen ”den mest värdefulla 
spelaren” i både turkiska ligan och vid världsmästerskapet i volleyboll för klubblag.   

Beslutet ska expedieras till 
• Mottagare av årets idrottsprestation, årets idrottsprofil och årets idrottsledare 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 34 Dnr. NKIF 2022/31 

Kulturstipendiater 2022 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun delar årligen ut kulturstipendier som stöd och uppmuntran 
för fortsatt kulturell verksamhet. Den sammanlagda stipendiesumman är 17 000 
kronor och ges till en eller flera stipendiater med anknytning till kommunen.  
Kulturskolan nominerar förslag på stipendiater. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 4 april 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, enhetschef. 

Yrkande 
Nämnden för kultur, idrott och fritids presidium föreslår att nämnden tilldelar 
kulturstipendium 2022 till Mauritz Gadd, Isak Horney och Svante Gustafsson.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att tilldela Mauritz Gadd, Isak Horney och Svante Gustafsson varsitt 
kulturstipendium á 5 600 kr med följande motivering:  

Mauritz Gadd 
Mauritz har varit elev på Ängelholms Kulturskola ända sedan har var liten och 
spelade cello och sjöng i barnkörerna. Han är en säker sångare och en trygg 
barytonstämma för de andra basarna att luta sig mot. Nu söker Mauritz till olika 
folkhögskolor för att prova att sjunga på heltid. 

Isak Horney 
Isak började spela viola i årskurs 3 och har på kort tid sugit åt sig all möjlig kunskap 
från Ängelholms Kulturskola. Utöver viola och stråkorkester har han gått alla våra 
kortkurser i "kompa enkelt": gitarr, kontrabas, piano och är med i 
gymnasiekören. Sedan ett par år är han en av medlemmarna i Kulturskolans 
kompgrupp: The Straps. 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Svante Gustafsson 
Svante har varit elev vid Ängelholms Kulturskola nästan hela sitt liv och har varit 
en kraft och färgklick i gruppen både med sin personlighet och med sin musikalitet. 
Han sjunger som sin huvudinriktning men komponerar även egen musik. Nu har 
han gått vidare till sista omgången genom sina provsjungningar till tre 
musikhögskolor där han sökt sångsolistisk utbildning och tänker sig ett yrke inom 
musikens fantastiska värld.   
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kulturstipendiaterna 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 35 Dnr. NKIF 2022/29, KS 2019/510 

Skåneledens dragning inom ramen för utveckling av 
Kronoskogen och Nybroskogen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om plan för skogsvård och 
användningsområde för nyförvärvade Kronoskogen och Nybroskogen. I samband 
med beslutet gavs uppdrag bland annat till nämnden för kultur, idrott och fritid att 
utreda ett antal frågeställningar: etablera fler rastplatser, förbättra lederna, etablera 
naturrum, bilda ett kulturreservat samt förutsättningar för anläggning av slinga för 
motionscykel. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast juni 2022, 
undantaget punkten om Skåneledens dragning söderut som återrapporteras i maj.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhällle daterat den 31 mars 2022 
• Sammanträdesprotokoll § 52 kommunfullmäktige den 28 mars 2022  
 

Föredragande tjänsteperson 
Peter Björkqvist, enhetschef.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna återrapporteringen. 

Beslutet ska expedieras till 
• kommunstyrelsen 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 36 Dnr. NKIF 2022/32 

Ökade kostnader Friidrottsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Projekt friidrottsanläggning, 96224, kommer att kompletteras med läktare, måltorn 
samt belysning. Upphandling har skett och entreprenör är tilldelad med ett 
kontraktsbelopp på 2 000 tkr. En ökad kostnad har uppstått i projektet då 
bygglovsärendet har dragit ut på tiden. Priset på byggvaror, framförallt trä, har ökat 
med 75% från dec 2021 till dec 2022. Prisstegringen kan dessutom härledas till byte 
av belysningsstolpar. Prisökningen beräknas till 1 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 4 april 2022. 
• Avtal med entreprenör gällande Kullavallen för läktare, måltorn och belysning, 

Dnr NKIF 2020/35 
• Avtal med entreprenör avseende friidrottsanläggning på Kullavallen, Dnr KS 

2016/64 
• Beslut Kommunstyrelsen gällande återställning av Kulltorpsdeponin för 

friidrottsanläggning, Dnr KS 2012/497 
 

Föredragande tjänsteperson 
Peter Björkqvist, enhetschef.  

Yrkande 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Tina Chervén (KD), Ulf Mattsson (C) 
och Johnny Hagman (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 

att tillskjuta 1 500 tkr för ökade kostnader i projekt 96224, friidrottsanläggning. 

Beslutet ska expedieras till 
•  kommunstyrelsen 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 37 Dnr. NKIF 2022/35 

Kostnad för nyproduktion av omklädnadsrum på 
Hjärnarps IP 

Ärendebeskrivning 
Hjärnarps GIF är i behov av två nya omklädnadsrum på Hjärnarps idrottsplats. I 
en förnyad konkurrensutsättning av byggentreprenör överskred det vinnande 
anbudet kommunens investeringsbudget som är avsatt för projekt 96169, 
tillbyggnad omklädnadsrum Hjärnarps IP. Den ökade kostnaden beror på en 
hållbar satsning på jordvärme samt prisökningar på byggvaror relaterade till 
effekterna av pandemin och kriget i Ukraina. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 11 april 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Peter Björkqvist, enhetschef.  

Yrkande 
Susanne Jönsson (S), Christina Hanstål (M), Göran Claesson (SD),  
Tina Chervén (KD) och Ulf Mattsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillskjuta de saknade medel som beskrivs i ovanstående tjänsteutlåtande 
motsvarande 1 981 tkr till investeringsprojekt 96169, tillbyggnad omklädnadsrum 
Hjärnarps IP. 

Beslutet ska expedieras till 
• kommunstyrelsen 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 38 Dnr. NKIF 2022/4 

Ärenden för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden: 
 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28:  
Motion från Lars Karlsson (S) med förslag om Stadsmuseum med 
stadsarkiv 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-04-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 39 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31: 
 

• Delegationsbeslut ny attestlista, handlingsid 2022.95 
• Sponsring Ängelholms rodd och kanot 2022, handlingsid 2022.179 
• Sponsringsavtal Rögle BK 2022, handlingsid 2022.180 
• Sponsoravtal Engelholms VS 2022, handlingsid 2022.181 
• Avtal Skåneidrotten, handlingsid 2022.145 
• Stöd till föreningar med verksamhet för äldre och funktionsnedsatta, 

handlingsid 2022.198  
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