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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 18

Val av justerare

Ärendebeskrivning
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
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 19

Föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna föredragningslistan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 20 Dnr. NKIF 2022/8

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Juridisk process Skäldervikens IP
Nämnden ges en lägesbild av den juridiska processen som pågår mellan 
Ängelholms kommun och Tyréns om växtbäddens fördelning av jord och sand på 
Skäldervikens idrottsplats. 

Fördelning av evenemangsstöd
Information ges om fördelningen av evenemangsstöd för 2022. 15 föreningar har 
inkommit med ansökningar om sammanlagt 1 385 tkr kronor. Det finns 814 tkr att 
fördela 2022, vilket är ca 300 tkr mer än tidigare år.

Uppföljning av senast inköpt konst
Nämnden kommer framöver att få en presentation av de senast inköpta 
konstverken från utställningarna som genomförs. Under perioden 12 februari till
5 mars var det Karin Dockson, måleri, som visade sina konstverk i Galleri Moment. 
Titel på verket som köpts in är ”Vart är vi på väg?”

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ha tagit del av informationen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 21 Dnr. NKIF 2022/2

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2022

Ärendebeskrivning
Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 28 februari enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall 
avseende både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2021
Avvikelserapport per den 28 februari 2022

Föredragande tjänsteperson
Anders Kronfelt, ekonom, redogör för ärendet.

Yrkande
Christina Hanstål (M), Ulf Mattsson (C), Daniel Coloka (S) och Mats Sahlin (SD) 
yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten. 

Beslutet ska expedieras till
• Ekonom AK



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 22 Dnr. NKIF 2019/100, KS 2019/237

Fritidsbanken i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
starta en Fritidsbank i Ängelholms kommun under 2022. Driften av Fritidsbanken 
kommer att hanteras av Engelholms Volleybollsällskap med hjälp av kommunalt 
bidrag. Förutsättningar för driften beskrivs i en överenskommelse mellan kommun 
och det civila samhället, ett så kallat offentligt idéburet partnerskap, IOP. 
Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer att bli en viktig aktör som kommer att 
bidra med bland annat service av begagnad utrustning som i sin tur skapar 
förutsättningar för arbetsträning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kultur och fritid daterat den 10 mars 2022.
Förslag på överenskommelse avseende idéburet offentligt partnerskap mellan 
Ängelholms kommun och Engelholms Volleybollsällskap gällande drift av 
Fritidsbanken.
Förslag på avtal mellan Ängelholms kommuns arbetsmarknadsenhet och NSR, 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB, avseende begagnad fritidsutrustning.
Lokal överenskommelse mellan Ängelholms kommun och Engelholms 
Volleybollsällskap daterat den 10 mars 2022.
Resurscenters roll och funktion kopplat till driften av Fritidsbanken. 

Föredragande tjänsteperson
Peter Björkqvist, enhetschef, redogör för ärendet. 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Johnny Hagman (M), 
Susanne Resmark (M), Ulf Mattsson (C), Tina Chervén (KD), Mats Sahlin (SD) 
och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag på överenskommelse av drift genom idéburet offentligt 
partnerskap mellan Ängelholms kommun och Engelholms Volleybollsällskap. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar för egen del

att godkänna ett driftsbidrag till Engelholms Volleybollsällskap, som 2022 uppgår 
till 620 000 kr, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Engelholms Volleybollsällskap



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 23 Dnr. NKIF 2021/81

Beslut avseende avsiktsförklaring Ausås Prästgård

Ärendebeskrivning
Ausås Bygdegårdsförening, Spannarportens hembygdsförening, Strövelstorps 
församling och Ängelholms kommun har inlett ett samtal kring förutsättningar för 
framtida drift av Ausås Prästgårdsanläggning. Prästgården, med anor från år 1774, 
är sedan 1968 skyddad som kulturminne och är ett av kommunens två 
byggnadsminne. Parterna är införstådda med att denna avsiktsförklaring endast 
syftar till att klargöra intentionerna för respektive part. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 7 mars 2022
Avsiktsförklaring om samverkan gällande drift av Ausås Prästgård 

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Ulf Mattsson (C), 
Johnny Hagman (M), Susanne Resmark (M), Mats Sahlin (SD), Daniel Coloka (S), 
Tina Chervén (KD) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att nämndens ordförande för kommunens räkning undertecknar avsiktsförklaring 
mellan Ausås Bygdegårdsförening, Spannarportens hembygdsförening, 
Strövelstorps församling och Ängelholms kommun avseende framtida drift av 
Ausås prästgård.

Beslutet ska expedieras till
• Strövelstorps församling, Hans-Åke Jönsson 
• Ausås Bygdegårdsförening, Bengt Tufvesson
• Spannarportens Hembygdsförening, Inger Nyrell



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 24 Dnr. NKIF 2021/84

Uppföljning av intern kontroll för verksamhetsår 2021

Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Det 
handlar om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. En väl 
fungerande intern kontroll fungerar även som ett skydd mot oberättigade 
misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade den 15 december 2020 om intern 
kontrollplan för 2021. 

Denna återrapport sammanfattar samtliga punkter i kontrollplanen och avser hela 
2021.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 7 mars 2022
Intern kontrollplan för nämnden för kultur, idrott och fritid 2021

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna redovisad uppföljning av intern kontrollplan för 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Stöd och service, Ekonomi och kvalitet, KJ
• Enhetschef ST



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 25 Dnr. NKIF 2022/24

Intern kontrollplan 2022

Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Det 
handlar om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. Intern 
kontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till upp-följning 
av ekonomi. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot 
oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 10 mars 2022
Intern kontrollplan för nämnden för kultur, idrott och fritid 2022

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att besluta om intern kontrollplan 2022 för nämnden för kultur, idrott och fritid, 
samt

att uppföljning ska återrapporteras i januari 2023.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd, Ekonomi och Kvalitet, KJ
• Enhetschef ST



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 26 Dnr. NKIF 2022/12

Utvärdering av avtalet med Vattnets Hus

Ärendebeskrivning
Avtalet mellan kommunen och Kunskapsporten AB för projektering, byggnation, 
finansiering, drift och ägande av badanläggning undertecknades oktober 2011. 

I februari 2017 invigdes badhuset. De förutsättningar och villkor som gällde för 
föreningslivets och skolans verksamhet när avtalet undertecknades 2011 har 
förändrats och behöver nu ses över. Kunskapsporten AB äger och driftar Vattnets 
Hus i Ängelholm.

En konsekvens av att Ängelholm kommuns invånarantal växer är att skolans 
klasser blir större och antalet elever med särskilda behov ökar. Vid tiden för 
tecknandet av avtalet fanns det två stycken stora simföreningar som nu slagit sig 
samman och blivit kommunens största barn- och ungdomsförening med ca 1 800 
medlemmar. Utmaningar med att få bassängtiderna att räcka till och fördelas på ett 
rättvist sätt uppstår. Förutom kommunens föreningar och skolor bedriver Vattnets 
Hus egen verksamhet som konkurrerar om tiderna i bassängerna. Slutligen är det 
viktigt att Ängelholms invånare också bereds tillräckligt med tider för att skapa 
möjlighet till bad och motionssim på Vattnets Hus. 

Med ovanstående som bakgrund fick huvuduppdrag Samhälle i uppdrag av 
kommundirektören att utvärdera avtalet. Under 2020 och 2021 har ett flertal 
samrådsmöten genomförts mellan Vattnets Hus och kommunen. På dessa möten 
har vid olika tillfällen kommunen representerats av presidiet för nämnden för 
Kultur, idrott och fritid deltagit, föreningsrepresentanter, skolrepresentanter, 
kommunjurist samt verksamhetschef och fritidschef på kultur och stad. Vattnets 
Hus har representerats av platschef samt teknikchef. Kommunen har varit 
sammankallande för dessa möten. I utredningen presenteras utfallet av dessa möten 
och de utmaningar som återstår att lösa.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad 6 februari 2022
• Riktlinjer för simundervisning i Ängelholms kommun 17 januari 2020
• Avtal om samverkan kring vissa tjänster 25 oktober 2019
• Tilläggsavtal gällande kostnad för ombyggnation av trampolinens räcke 15 

oktober 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

• Tilläggsavtal gällande förlängning av avtal om projektering, byggnation, 
finansiering, ägande och drift av badanläggning 9 februari 2017

• Tilläggsavtal gällande hyreskostnad för vattenpoloutrustning 30 september 2017
• Avtal om projektering, byggnation, finansiering, drift och ägande av 

badanläggning mellan Ängelholms kommun och Kunskapsporten AB 13 
oktober 2011

• Funktionsbeskrivning 13 oktober 2011

Föredragande tjänsteperson
Peter Björkqvist, enhetschef, redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna rapporten, samt

att för kännedom överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Susanne Jönsson (S), Tommy Jönsson (S) och Daniel Coloka (S) beviljas lämna 
följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna anser att vattnets hus inte lever upp till en växande stads 
kapacitet för föreningslivet och för medborgarnas privata bad.
Vi socialdemokrater anser att man måste kunna låta föreningslivet växa i 
förbyggande för våra barn, ungdomar och äldre.
Vi politiker måste ta ett ansvar för allas lika värde och vara mer agila. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Enhetschef PB



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 27 Dnr. NKIF 2022/4

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden:

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29: Etiska riktlinjer för 
förtroendevalda i Ängelholms kommun

 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09: Förslag till budgetprocess för 2023 
och planår 2024-2025

 Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09: Införande och tillämpning av e-
postadresser pol engelholm se för förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens beslut KS 2022-02-09: Förslag till avbetalningsplan för 
Ängelholms FF avseende obetalda planhyror

 Dataskyddsombud NKIF Ängelholms kommun - Security Solution 
Scandinavia AB

 Verksamhetsplan 2022 Samhälle
 Medborgarundersökningen Sammanfattning 2021
 Kommunfullmäktiges beslut KF 2022-02-28: Entledigande samt val av 

ersättare i Nämnden för kultur, idrott och fritid efter Rose-Marie Broman 
(SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-03-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 28 Dnr. NKIF 2022/5

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28:

 Rapport över konstinköp Silvia Wieser, handlings-id 2022.66
 Delegeringsbeslut beslutsattest, handlings-id 2022.94
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