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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 41

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
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 42

Godkännande av dagordning

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 43 Dnr. NKIF 2021/5

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Information ges om följande ärenden: 

Sommarlovsaktiviteter
Enhetschef Lars Persson informerar om årets sommarlovsaktiviteter. En film som 
visar exempel på aktiviteter finns publicerad på kommunens Facebook-sida.   

Nämndmål 2022
Maria Birgander, chef Kultur och stad, informerar om 
- gemensamma nämndmålen; hållbart samhälle, inkludera invånarna, attraktiv 
  arbetsgivare, starkt företagsklimat samt kommunledningsguppens beskrivning av 
  målen och betydelsen för nämnden. 
- nämndspecifika målet Lokalförsörjning med nämndens beskrivning och dess
  innebörd.  

Budget 2022 och plan 2023-2024
Ekonom Anders Kronfelt informerar om budgetprocessen hittills och om förslaget 
för 2022 som håller på att arbetas fram till nämndens augustimöte. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 44 Dnr. NKIF 2021/2

Ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2021

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2021 
Avvikelserapport per den 30 april 2021

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten per den 30 april 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 45 Dnr. NKIF 2020/100

Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att 
se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering 
inom kulturskolan

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 och ramar 2022-
2024 fick nämnden för Kultur, idrott och fritid i uppdrag att se över utbudet av 
aktiviteter och tjänsteplaneringen inom Kulturskolan. Syftet är att utveckla 
Kulturskolan utifrån invånarnas önskemål, som därmed kan bli relevant för fler 
genom att erbjuda ett större utbud av ämnen och genom att bredda åldersspannet. 
Kulturskolans förutsättningar att uppnå heltid som norm förbättras genom dessa 
åtgärder. 

Uppdraget ska återrapporteras senast den 30 juni 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 maj 2021
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 46 Dnr. NKIF 2021/9

Fastställande av namn på nya kvarter och gator inom 
Ängelholm 5:16

Ärendebeskrivning
Inom rubricerat område pågår en utökning av stadsdelen Fridhem inom Ängelholm 
5:16. Området ska ge plats för uppförande av ny bebyggelse i form av bostäder, 
förskola och skola. Även nya gator ska anläggas inom området. Två kvarter och två 
gator behöver namnsättas. Detaljplanerna är under framtagande och befinner sig i 
processen mellan samråd och granskning. 

Planområdets östra sida är en rest från en gammal plantskola. Det finns även ett 
koloniområde norr om planområdet som grundades under 50-talet och som har 
växt fram till dagens omfattning. Namnberedningen föreslår därför att både kvarter 
och gator ska ges namn på tema odling och koloniträdgård. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 4 maj 2021
• Remissvar från Lantmäteriet daterat den 27 maj 2021

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att     fastställa namnberedningens förslag på följande kvartersnamn: Odlaren och 
Kolonilotten, samt på följande gatunamn: Plantskolevägen och Odlingsvägen.

Beslutet ska expedieras till
• Lantmäteriet, Ortnamn
• GIS-ingenjör
• Kvalitetsutvecklare
• Kundtjänst
• VA, Roger Karlsson
• Stadsmiljö



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 47 Dnr. NKIF 2021/26

Förslag på framtida drift av Ängelholms Flygmuseum

Ärendebeskrivning
F10 Kamratförening är huvudman för Ängelholms Flygmuseum. Föreningen har 
de senaste åren uppvaktat både kommunstyrelsen och nämnden för kultur, idrott 
och fritid avseende kommunens förutsättningar att säkra museets framtida drift. 
Museet som i dag drivs ideellt med stöd från lokala sponsorer, kommunalt bidrag 
och intäkter från entréavgifter och försäljning har uppmärksammat kommunen på 
behovet av ökade resurser för att klara den dagliga driften. Kommunstyrelsen tog 
därför 2017 initiativ att utreda förutsättningar för en gemensam driftorganisation 
för Järnvägens Museum, Ängelholms Flygmuseum och museerna i 
Hembygdsparken i syfte att stärka och säkra museiverksamheten för samtliga 
anläggningar. Förslaget förkastades men behov av en lösning kvarstår, och därför 
har nämnden för kultur, idrott och fritid fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att skyndsamt ta fram en lösning på hur driften av Ängelholms 
Flygmuseum på både kort och lång sikt säkerställs.  

Museichef för Järnvägens Museum har i dialog med Ängelholms Flygmuseum tagit 
fram förslag på hur kommunen kan säkerställa Ängelholms Flygmuseum framtida 
drift.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 7 maj 202
• Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott § KSAU 42

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Johnny Hagman (M), 
Victoria Österling (C) och Tina Chervén (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge nämnden för kultur, idrott och fritid i uppdrag att ta fram en ett förslag till 
avsiktsförklaring med F10 Kamratförening som innebär att Ängelholms kommun 
tar över drift och huvudmannaskap inklusive finansiering av Ängelholms 
Flygmuseum fr.o.m. 1 januari 2024,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att nämnden för kultur, idrott och fritid ges i uppdrag att i dialog med F10 
Kamratförening ta fram en plan för övertagande,

att ge nämnden för kultur, idrott och fritid i uppdrag att i samverkan med F10 
Kamratförening ta fram en detaljerad budget för den framtida driften av 
Ängelholms Flygmuseum, samt

att förslag på avsiktsförklaring, plan för övertagande och detaljerad budget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2022.

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår vidare kommunstyrelsen besluta

att ge nämnden för kultur, idrott och fritid 800 tkr i utökad ram från och med 
2022. Under 2022 och 2023 ska nämnden lämna ett bidrag till F10 Kamratförening 
för att täcka kostnaderna för en ny tjänst, samt

att senast den 31 mars 2023 omförhandla hyreskontraktet för Ängelholms 
Flygmuseum med Annehem Fastigheter AB med Ängelholms kommun som ny 
hyresgäst fr.o.m. 1 januari 2024.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• F10 Kamratförening
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 48 Dnr. NKIF 2019/61

Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och 
fritid

Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 
25 maj 2018.  Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt 
organ utnämna ett dataskyddsombud (DSO). DSO:s ställning och uppgifter 
regleras i artikel 38-39. 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 artikel 39.

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, 
Integritetsskyddsmyndighete (IMY). En fullständig beskrivning av uppgifterna 
finns i artikel 39. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslås utse stadsjurist Eva Sturesson till nytt 
dataskyddsombud från den 1 juli 2021. Nämnden för kultur, idrott och fritid har 
2019-03-18 § 25 utsett Sara Holm till dataskyddsombud. Detta beslut föreslås 
samtidigt upphävas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Kultur och stad, den 20 maj 2021

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Eva Sturesson till dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och 
fritid från den 1 juli 2021, samt

att upphäva nämnden för kultur, idrott och fritids beslut 2019-03-18 § 25 om att 
utse Sara Holm till dataskyddsombud. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Integritetsskyddsmyndigheten
• Utsett dataskyddsombud



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 49 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2021, § 111: Budgetdirektiv 2022-

2024



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 50 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut NKIF

Ärendebeskrivning
Föreligger inga delegationsbeslut att redovisa vid denna månads sammanträde. 


	Protokoll förstasida
	Val av justerare
	Beslut NKIF 2021-06-14
Val av justerare

	Godkännande av dagordning
	Beslut NKIF 2021-06-14
Godkännande av dagordning

	Information från verksamheten
	Beslut NKIF 2021-06-14
Information från verksamheten

	Ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2021 - Anders Kronfelt
	Beslut NKIF 2021-06-14
Ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2021 - Anders Kronfelt

	Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom kulturskolan
	Beslut NKIF 2021-06-14
Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom kulturskolan

	Fastställande av namn på nya kvarter och gator inom Ängelholm 5:16
	Beslut NKIF 2021-06-14
Fastställande av namn på nya kvarter och gator inom Ängelholm 5:16

	Förslag på framtida drift av Ängelholms Flygmuseum
	Beslut NKIF 2021-06-14
Förslag på framtida drift av Ängelholms Flygmuseum
	Sida 1
	Sida 2


	Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid
	Beslut NKIF 2021-06-14
Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid
	Sida 1
	Sida 2


	Ärenden för kännedom
	Beslut NKIF 2021-06-14
Ärenden för kännedom

	Anmälan av delegationsbeslut NKIF
	Beslut NKIF 2021-06-14
Anmälan av delegationsbeslut NKIF


