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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 18        

Val av justerare

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

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 19        

Godkännande av dagordning

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid beslutar

att godkänna dagordningen. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 20 Dnr NKIF 2020/1   

Budgetuppföljning per den 29 februari 2020

Ärendebeskrivning
    Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 29 februari enligt av kommunstyrelsen
    fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende både drift- och
    investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 13 mars 2020 
Avvikelserapport per den 29 februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders Kronfelt redogör för budgetuppföljningen. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten.

_____ 

Beslutet expedieras till
Anders Kronfelt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 21 Dnr. NKIF 2020/26   

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor. Syftet är att säkerställa att kraven i lagstiftning, 
föreskrifter och rutiner följs och att arbetsmiljömålen uppnås.

För att säkerställa effektivitet, funktion och utveckling måste SAM regelbundet följas upp 
och utvärderas. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren årligen följa upp SAM. Det kan även finnas behov av tätare 
uppföljningar t ex i samband med omorganisation eller vid allvarliga tillbud/olycksfall. Om 
SAM inte fungerar tillfredsställande ska det rättas till.

Styrelser/nämnder ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på respektive 
huvuduppdragnivå/servicestöd och ute på arbetsplatserna. I övrigt gäller kommunens 
riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Uppföljning av SAM genomförs årligen i oktober-november genom enkätundersökning 
som består av två avsnitt. Avsnitt ett besvaras av ansvarig chef i samverkan med 
skyddsombud och/eller medarbetare på APT (arbetsplatsträff). Avsnitt två besvaras av 
samverkansgrupperna.

Huvuduppdrag Samhälle redovisar resultatet av SAM-enkäten med tillhörande åtgärdsplan, 
som är framtagen i samverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 24 februari 2020
Åtgärdsplan 2020 utifrån resultatet av SAM-enkät 2019 för Huvuduppdrag Samhälles 
verksamheter
Resultat av SAM-enkät 2019 för Huvuduppdrag Samhälles verksamheter
Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för Ängelholms 
kommun 2019-2023
Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 
miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 2019-2022

Föredragande tjänsteperson
Maria Birgander, chef Kultur och stad, redogör för ärendet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

_____ 

Beslutet expedieras till
Kultur och stad
Planeringschef Samhälle
HR-chef Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 22 Dnr NKIF 2019/148   

Svar på motion från Charlotte Engblom m.fl. (L) om en 
riktig scen utifrån kulturföreningarnas behov

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall har inkommit med en motion 
daterad den 15 juni 2018. Liberalerna föreslår genom motionärerna att kommunen snarast 
ska undersöka utrustningsbehov och placering för att en fullvärdig kulturscen i Ängelholm 
som kan stå färdig inom de närmsta åren. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 9 mars 2020
Beslut i kommunfullmäktige daterad den 18 juni 2018
Motion från Charlotte Engblom (L), Eva Kullenberg(L), och Eric Sahlvall (L), inkommen 
den 15 juni 2018

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Lars Rask (KD), Johnny Hagman (M) och 
ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till förslag till beslut. 

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

att ge uppdrag till verksamheten Kultur och stad att i samarbete med fastighetsenheten 
och Ängelholmslokaler utreda förutsättningar för en scen i centrala Ängelholm, samt

att i dialog med professionella kulturproducenter, Kulturskolan och arrangerade 
kulturföreningar identifiera scenens storlek, utformning och utrustning, samt 

att uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2020 för att 
kunna tas med i budgetprocessen inför 2022. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Charlotte Engblom, Eva Kullenberg och Eric Sahlvall



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 23 Dnr. NKIF 2020/16   

Bordlagt ärende: Fortsatt offentligt fyrverkeri på 
nyårsafton i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Ängelholm kommun har under många år arrangerat fyrverkeri vid tolvslaget på nyårsafton. 
Syftet är både att ge ängelholmarna en högtidlig och stämningsfull upplevelse under säkra 
och ordnade former, men lika angeläget är att försöka få ner antalet privatpersoner som 
avfyrar egna pjäser.  

De senaste åren har frågan diskuterats huruvida kommunen borde fortsätta med 
fyrverkerier. De främsta anledningarna till att avstå är den allmänna miljöpåverkan och att 
djur skräms av de höga smällarna. 

Årets firande fick mycket positiv respons, både på sociala medier och från medborgare 
som skickat tackbrev till kommunen. Det är därför värt att ompröva idén att fortsätta med 
ett offentligt fyrverkeri, som visat sig uppskattas av många, och som kan innebära att allt 
färre privatpersoner i Ängelholm väljer att avfyra egna pjäser.

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade vid föregående sammanträde att bordlägga 
ärendet till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid den 17 februari 2020, § 11
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 3 februari 2020
Bilaga 1 – Alternativ till nyårsshow i Ängelholm

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Anton Nyroos (S) och Susanne Jönsson (S) yrkar avslag på förslag till beslut.

Lars Rask (KD) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar istället bifall till alternativ 2, 
d.v.s. ett ljudsvagt fyrverkeri utan musik. 

Christina Hanstål (M), Susanne Resmark (M), Johnny Hagman (M), Rose-Marie Broman 
(SD) och Jesper Wendel (MP) yrkar bifall till förslag att Ängelholms kommun fortsätter 
med offentligt fyrverkeri vid midnatt på nyårsafton.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på yrkandena och finner 
att Christina Hanstål (M) med fleras yrkande vinner bifall. 

Omröstning begärs. Ordföranden utser Christina Hanstål (M) med fleras yrkande till 
huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på dels Susanne Jönssons (S) med fleras yrkande, 
dels Lars Rasks (KD) yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande 
finner att Susanne Jönssons (S) med fleras yrkande ska vara motförslag till huvudförslaget. 

Därefter genomförs omröstningen där JA=Christina Hanstål (M) med fleras yrkande och 
NEJ=Susanne Jönssons (S) med fleras yrkande. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster 
mot 4 NEJ-röster. 

Ledamot Ersättare JA NEJ Avstår
Christina Hanstål (M) 1
Susanne Jönsson (S) 1
vakant (SD) Rose-Marie Broman (SD) 1
Johnny Hagman (M) 1
Susanne Resmark (M) 1
Kitty Olofsson (S) 1
Ulf Mattsson (C) Jesper Wendel (MP) 1
Mats Sahlin (SD) Daniel Coloka (S) 1
Lars Rask (KD) 1
Anton Nyroos (S) 1
Charlotte Engblom-Carlsson (L), 
ordf

1

Summa: 7 4

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att Ängelholms kommun fortsätter med ett offentligt fyrverkeri vid midnatt på nyårsafton. 

Reservation
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S), Anton Nyroos (S) och Daniel Coloka (S) 
reserverar sig mot beslutet: 
”Vi Socialdemokraterna reserverar oss till förmån för eget förslag att avslå förslaget på att 
man ska fortsätta med traditionellt fyrverkeri. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår med fyrverkerier är både modernt och 
klokt. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med motiveringen om 
vilka problem och skador detta orsakar för både djur, människor och miljön. Det handlar 
inte om att ställa in några festligheter utan om att byta ut fyrverkerierna mot ett annat 
skådespel på himlen, en ljusshow. 
Nämnden för kultur, idrott och fritid har redan den 17 juni 2019 fattat ett beslut om att 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och tillskjuta medel inför nyårsfirandet 
2021.
Flera förtroende valda medverkade på naturskyddsföreningens utfrågningar gällande 
klimatet och vad vi som politiker gör för att minska påverkningarna på vår miljö. Där 
konstaterade alla politiker att vi måste gå från ord till handling och att vi snabbt ska börja ta 
beslut där miljön får ett större fokus. I stort och smått.”

_____ 

Beslutet expedieras till
Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 24 Dnr. NKIF 2020/22  NKIF 2019/72

Bordlagt ärende: Bidrag till intresseföreningar som faller 
utanför kriterier för 33 kronor per medlem och år (Susann)

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar för första gången om föreningsbidrag till 
pensionärs- handikapp- och andra intresseföreningar. Dessa bidrag har tidigare beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med budget. Bidrag utgår med 33 kr per medlem och år för 
medlemmar som är folkbokförda i Ängelholms kommun. Förutom detta bidrag har även 
lokalbidrag till vissa pensionärsföreningar samt enstaka intresseföreningar, där 33 kr per 
medlem och år inte är applicerbart, tagits med i underlaget till kommunfullmäktige. 
Eftersom dessa ansökningar inte går att hänvisa till de nya beslutade riktlinjerna kan 
delegationsbeslut i tjänsteorganisationen inte ske, och nämnden behöver besluta hur dessa 
ansökningar ska hanteras i år. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutade vid föregående sammanträde att bordlägga 
ärendet till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Nämnden för kultur, idrott och fritid den 17 februari 2020, § 15 
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 12 februari 2020 
Delegationsbeslut NKIF 2019/72
Inkomna ansökningar NKIF 2019/72

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet. 

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Johnny Hagman (M) och Lars Rask (KD) yrkar bifall till förslag till 
beslut.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att tilldela SPF Ängelholm ett lokalbidrag på 90 000 kr år 2020 samt att informera 
föreningen om att lokalbidrag från och med år 2021 inte är möjlig för föreningen att söka, 
samt

att avslå övriga ansökningar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

_____ 

Beslutet expedieras till
Ansökande föreningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 25 Dnr. NKIF 2020/25   

Remissvar på regional kulturplan för perioden 2021-2024

Ärendebeskrivning

Region Skånes kulturnämnd har översänt en remissversion av Regional kulturplan, för 
perioden 2021-2024, för yttrande. Remissen ska vara inlämnad senast den 15 april 2020. 
Den regionala kulturplanen är lika delar ett prioriteringsverktyg som ett underlag för dialog 
med staten om medel att fördela i enlighet med kultursamverkansmodellen. Planen, som 
tagits fram i samverkan och samråd med Skånes kommuner och kulturliv, pekar ut fem 
utvecklingsområden som ska bidra till att de nationella och regionala kulturpolitiska målen 
uppnås. För att kulturplanen ska kunna realiseras är det avhängigt att de skånska 
kommunerna känner igen sig och att det finns kopplingar mellan de kommunala och 
regionala prioriteringarna. Dessa satsningar bidrar då till att uppnå, inte endast Ängelholms 
kulturpolitiska mål, utan även de regionala och nationella målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kultur och stad daterad den 4 mars 2020
Remissversion regional kulturplan 2021-2024 inkommit den 17 februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft informerar om ärendet. 

Yrkanden 
Susanne Jönsson (S), Anton Nyroos (S), Christina Hanstål (M), Lars Rask (KD) och 
Johnny Hagman (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna tjänsteutlåtandet som remissvar på Regional kulturplan för Skåne 2021-2024, 
samt 

att översända densamma till Region Skånes Kulturnämnd.

_____ 

Beslutet expedieras till
Region Skånes Kulturnämnd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 26 Dnr. NKIF 2019/131   

Ängelholmsförslaget - Aktivitetsbana/hinderbana/utegym 
på Södra Utmarken

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande Aktivitetsbana/hinderbana/utegym på 
Södra Utmarken. Förslagsställaren föreslår en aktivitetsbana/hinderbana/utegym centralt 
på Södra Utmarken, t ex att dela av den stora fotbollsplanen, där man både kan träna själv 
och i grupp, med eller utan barn.

Förslaget är inlämnat den 10 oktober 2019 och det har fått 78 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 6 mars 2020
Ängelholmsförslaget Aktivitetsbana/hinderbana/utegym på Södra Utmarken

Yrkanden 
Susanne Jönsson (S) yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar istället att 
Ängelholmsförslaget ska bifallas.  

Christina Hanstål (M), Johnny Hagman (M), Lars Rask (KD) yrkar bifall till förslag till 
beslut att avslå Ängelholmsförslaget.

Propositioner och omröstning
Ordförande Charlotte Engblom Carlsson (L) ställer proposition på de båda yrkandena och 
finner att Christina Hanstål (M) med fleras yrkande vinner bifall. 

Omröstning begärs. JA-röst för bifall Christina Hanståls (M) med fleras yrkande. NEJ-röst 
för bifall till Susanne Jönssons (S) med fleras yrkande. Omröstningen utfaller med 7 JA-
röster mot 4 NEJ-röster. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ledamot Ersättare JA NEJ Avstår
Christina Hanstål (M) 1
Susanne Jönsson (S) 1
vakant (SD) Rose-Marie Broman (SD) 1
Johnny Hagman (M) 1
Susanne Resmark (M) 1
Kitty Olofsson (S) 1
Ulf Mattsson (C) Jesper Wendel (MP) 1
Mats Sahlin (SD) Daniel Coloka (S) 1
Lars Rask (KD) 1
Anton Nyroos (S) 1
Charlotte Engblom-Carlsson (L), 
ordf

1

Summa: 7 4

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till beslut på 
engelholm.se som nämndens svar till förslagslämnaren. 

Reservation
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S), Anton Nyroos (S) och Daniel Coloka (S) 
reserverar sig mot beslutet: 
”Socialdemokraterna anser att det är en bra plats att placera en aktivitetsbana m.m. på 
Södra Utmarken. Allt kan inte placeras på vid Arenastaden utan det måste finnas en närhet 
för alla generationer att kunna använda det som förslagsställaren nämner i 
Ängelholmsförslaget.”

_____ 

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren via Abou



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 27 Dnr. NKIF 2019/134   

Ängelholmsförslaget - Basketbollplan

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande en basketbollplan vid Klitterhus, nära 
beachvolleyplanerna.

Förslaget är inlämnat den 11 oktober 2019 och det har fått 83 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 5 mars 2020 
Ängelholmsförslaget - Basketbollplan

Yrkanden 
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till förslag till beslut att avslå Ängelholmsförslaget. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till beslut på 
engelholm.se som nämndens svar till förslagslämnaren. 

_____ 

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren via Abou



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 28 Dnr. NKIF 2020/3   

Ärenden för kännedom

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 44  ang. entledigande av Dorthe Sjöholm 
(SD) från uppdrag bl.a. som ledamot i Nämnden för kultur, idrott och fritid. 

_____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

2020-03-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 29 Dnr. NKIF 2020/4   

Anmälan av delegationsbeslut

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut:

Delegeringsbeslut NKIF 2020-02-14 – 2020-03-16.

_____ 
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