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Ärenden

1 Upprop

2 Val av justeringspersoner samt beslut om plats, dag och tid för justeringen 2019/36

3 Godkännande av dagordningen NKIF 2019 2019/37

4 Informationsärenden NKIF 2019
1. Samverkan med det civila samhället (beslut nästa månad). 
2. Fritidsbanken
3. Samverkansavtal Skåneidrotten. 

2019/34

5 Beslut - Internbudget 2019 2019/1

6 Beslut - Budgetuppföljning 1/2019, kompletteras med bilaga 1 senare 2019/1

7 Beslut - Bidragsregler från 2020 2019/25

8 Beslut - Svar på medborgarförslag om att bevara konst av Nils Möller som 
är monterat i Åsboskolan

2019/45

9 Beslut - Nominering kulturpristagare Region Skåne 2019 2019/50

10 Beslut - Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid 2019/61

11 Anmälan av delegationsbeslut NKIF 2019 2019/6
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Justering av protokollet

Ärendebeskrivning
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

 
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll utses Susanne Jönsson och ”person 2”

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 25 mars kl. 16.30.

_____

Linda Wahlström
Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
---
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för nämnden för kultur, idrott och fritid åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.

 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1. Dagordningen godkänns

_____

Linda Wahlström
Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
---
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Informationsärenden

1. Samverkan med det civila samhället (beslut nästa månad). Dnr. NKIF 2019/43
Susann Toft, Peter Björkqvist och Louis Palmgren

2. Fritidsbanken
Peter Björkqvist och Louis Palmgren

3. Samverkansavtal Skåneidrotten. Dnr. NKIF 2019/52
Peter Björkqvist

  
 ____



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (4)

2019-02-11

 

  NKIF 2019/43

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Handläggare avd.chef allmänkultur
Louis Palmgren
0431-468957
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

Samverkan med det civila samhället

Ärendebeskrivning
Under 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer inom 
det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och 
samråd. Som ett led i regeringens överenskommelser har Familjen Helsingborg tagit fram en 
gemensam modell för överenskommelser med det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska 
utgöra ett stöd för berörda kommuner vid tecknandet av lokala överenskommelser. De lokala 
överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan parterna. 
Överenskommelserna ska främja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde för såväl 
kommun som det civila samhället.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 11 februari 2019
Förslag på överenskommelse med det civila samhället
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterad den 24 april 2017 § 93
Slutrapport – samverkan med det civila samhället

Utredning
Bakgrund
Under 2018 tecknades en överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer 
inom det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och 
samråd. De organisationer som från början valde att ansluta sig vad Civos – Civilsamhällets 
organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning samt LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer.

Regeringen definierar det civila samhället som ”en arena skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma 
intressen”. Regeringens intention med överenskommelsen är följande:
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 Att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån 
engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort.

 Att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och 
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald av verksamheter.

 Att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

I Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017-2019 finns ett mål om en öppen och 
inkluderande region. Som ett led i regeringens överenskommelser med paraplyorganisationer 
har Familjen Helsingborg därför tagit fram en gemensam modell för överenskommelser med 
det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska utgöra ett stöd för berörda kommuner vid 
tecknandet av lokala överenskommelser.

Överenskommelser med det civila samhället
Det civila samhället innefattar därmed till stor del kommunens föreningar, men även andra 
aktörer. Familjen Helsingborgs gemensamma samverkansmodell utgör ett stöd för respektive 
kommun som vid tecknandet av lokala överenskommelser med det civila samhället.

De lokala överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan 
parterna. Överenskommelserna ska främja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde 
för såväl kommun som det civila samhället.

Idéburet offentligt partnerskap
Utöver de lokala överenskommelserna, som främst beskriver ett förhållningssätt mellan 
kommun och det civila samhället, kan kommunen även arbeta med ett idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). IOP kan med fördel användas där kommunen och det civila samhället 
tillsammans kan hitta en lösning på en samhällsutmaning där varken kommun eller det civila 
samhället kan lösa dessa utmaningar var och en för sig. IOP bidrar därför till lokal utveckling 
och delaktighet i samhället där bägge parter finansierar lösningen, via ekonomiska resurser 
eller andra insatser.

När de lokala överenskommelserna beskriver hur parterna ska samverka, talar det  idéburna 
offentliga partnerskapet, IOP, istället om vad parterna ska samverka kring.

I de fall som idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en gynnsam samverkansform föreslås 
kommunen nyttja det som ett verktyg för att bidra till stärkt dialog och utveckling. 
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Förslag
Tecknandet av överenskommelser med det civila samhället kräver resurser för att kunna 
stimulera, initiera och följa upp aktiviteter som gör att båda parter stärks och utvecklas. 

Överenskommelsens intention är att sänka trösklarna mellan aktörerna och stärka möjligheten 
att vara varandras resurser. Kommunens åtaganden innebär därför ett större och mer 
långsiktigt arbete för att skapa goda relationer med det civila samhället, där befintliga resurser 
inte är tillräckliga. 

I beslutsunderlag ”Förslag på överenskommelse” finns att läsa kommunens respektive det 
civila samhällets åtaganden. Delar av kommunens åtaganden följer i punktform:

- Det ska vara tydligt vem som är kontaktperson gentemot det civila samhället (principen 
om dialog)

- Kommunen ska främja långsiktig samverkan med det civila samhället (principen om 
långsiktighet)

- Kommunen ska tillvarata och bidra till ökad kunskap om det civila samhällets erfarenheter 
och kvaliteter (principen om mångfald)

För att kunna uppfylla dessa åtaganden ställs högre krav på tjänstepersonorganisationen. 
En första bedömning pekar på cirka 400 överenskommelser som årligen ska följas upp och 
förnyas. Parallellt med detta har verksamheten Kultur och stad fått utökade åtaganden 
gällande fördelning och hantering av nya bidrag, som exempelvis Landsbygdspotten, 
Landsbygdsutveckling samt andra bidrag som tidigare handlagts av andra verksamheter. 
Tillsammans utgör dessa bidrag totalt drygt 3 300 tkr.

Därför föreslås en utökning av en 100% tjänst som kan ta ett samlat grepp kring frågor som 
rör det civila samhället, vilket innebär en utökad ram på 500 tkr. Under förutsättning att 
finansiering av den ökade kostnaden på 500 tkr medges i beslut om budget för år 2020 kan 
kommunen göra en tydlig satsning på ökad samverkan och effektivt ta tillvara det civila 
samhällets erfarenhet och kompetens. Genom dessa åtgärder säkras en mer hållbar utveckling 
för samverkan mellan aktörerna och det civila samhällets mångfald främjas. 

Tecknandet av överenskommelser kan då påbörjas i januari 2020.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på överenskommelse 

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om 
utökad ram på 500 tkr för att finansiera en heltidstjänst
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att överenskommelser börjar tecknas från och med den 1 januari 2020 under förutsättning att 
finansiering till heltidstjänst medges

_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
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Ekonom
Anders Kronfelt
0733-234420
anders.kronfelt@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Internbudget 2019

Ärendebeskrivning
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år 2019 samt 
planåren 2020-2021. I detta beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att översätta 
budgetbeslutet till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01. Det har 
kommunstyrelsen gjort i beslut den 13 mars 2019. 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar här förslag till internbudget för nämnden för kultur, idrott 
och fritid för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 8 mars 2019.

Utredning
Budgeten omfattar dels en driftbudget och dels en investeringsbudget. Driftbudgeten är 
verksamhetsområde Kultur och stad uppdelat på olika enheter. Skattefinansieringen, eller 
kommunbidraget, fastställs på enhetsnivå, vilket redovisningsmässigt motsvarar ansvarsnivån. 
Investeringsbudgeten är fastställd per projekt av kommunfullmäktige, men presenteras här 
även uppdelad på verksamhetsområden. 

Ytterligare en förutsättning given av kommunfullmäktige är att eventuella överskott på budget 
för kapitalkostnader inte får användas till andra kostnader. Ett överskott i denna del ska 
således ”lämnas tillbaka” i bokslutet och löpande rapporteras i avvikelseprognoserna.
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Ekonomiska ramar i driftbudgeten för planeringsperioden 2019-2021

Tabell 1: Driftbudget, nettokostnader (tkr)

Verksamhetsområde / enhet Bokslut 
2018

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Skattefinansierad verksamhet
Tilldelat kommunbidrag -132 862 -133 862 -133 862

Förslag till fördelning

16 Övriga nämnder

169 Nämnden för kultur, 
idrott och fritid

-678 -678 -678

81 Kultur & stad

810 Kultur & stad övergrip. -1 404 0 0 0

812 Bad, idrott & friluftsliv -69 214 -71 313 -72 313 -72 313

813 Fritid i generationer -6 248 -6 795 -6 795 -6 795

814 Allmänkultur -6 500 -11 405 -11 405 -11 405

815 Bibliotek -21 362 -22 634 -22 634 -22 634

816 Järnvägens museum -7 463 -7 378 -7 378 -7 378

817 Kulturskolan -12 249 -12 659 -12 659 -12 659

S:a Kultur och stad -124 440 -132 184 -133 184 -133 184
varav kapitalkostnader -9 653 -9 680 -9 680 -9 680

S:a skattefin. verksamhet -124 440 -132 862 -133 862 -133 862

Kommunbidraget till ansvar 810 Kultur & stad övergripande är satt till 0 från och med 2019 
och de kostnader som ligger där täcks i stället av en OH-fördelning till samtliga ingående 
enheter i Kultur och stad. Det innebär att en del bärs av Stadsmiljö, som sorterar under 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Förändringar i kommunbidraget per enhet

Kommunbidraget år 2019 uppgår till 132 862 tkr enligt tabell ovan. Under 2018 tillhörde 
Kulturskolan inte verksamhetsområdet, utan ingick då i huvuduppdrag Lärande och familj. 
Utöver detta tillskott har ett antal förändringar mellan budgetåren (2018-2019) skett. De större 
är följande (minusbelopp = tillskott i ram): 
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 Majoritetens budgetförslag -    643 tkr
 Hamnverksamhet lämnas till Stadsmiljö +1 448 tkr
 Kompensation för löneöversyn 2018, helår   -  245 tkr
 Kompensation för internhyror   -  658 tkr
 Förändring i kapitalkostnader +  206 tkr
 Förändring i OH-fördelning för HU -    904 tkr
 Överföring föreningsbidrag fr ks -4 479 tkr

Inför 2020 tillkommer 1 mnkr i bidrag till Rögle, vilket tillförs ansvar 812 Bad, idrott och 
friluftsliv. 
Utfallet 2018 innebar ett överskott gentemot budget på 2 489 tkr, vilket till stor del förklaras 
med personalvakanser samt lägre kapitalkostnader jämfört med budget. 

Investeringsbudget för 2019 samt plan för 2020-2021

Tabell 2: Investeringsbudget, skattefinansierade projekt, nettokostnadsanslag (tkr)

Skattefinansierade projekt Budget 
2019 

Plan 
2020

Plan 
2021 Kommentarer

812 Bad, idrott och friluftsliv  
96169 – Tillbygg omklädn.rum Hjärn ip -2 000 nybyggnad
96178 – BMX-bana -2 000 omklädnadsrum
96185 – Upprustning ip m skötselbidrag -750 -500 -500 Enl plan fr 2016; fyra ip
96200 – Projektering/oföruts invest -400 -400 -400
96216 – Minigolfbana, Rönnevik -1 500 Nyanläggning av befintlig bana
96218 – Klubbstuga, ryttarförening -500 Renovering
96219 – Tillgänglighetsanpassat utegym -600 För äldre och funktionshindrade
96220 – Mountainbikeslinga Kronoskogen -300 Separat från vandringsleder
96221 – Ridled, Kronoskogen -300 Separat från vandringsleder
96222 - Utomhusisbana -1 000 Flyttbar anläggning
96223 – Snökanon -500 Till längdspår, orienteringsklubb
Summa 812 Bad, idrott och friluftsliv -7 450 -900 -3 300
813 Fritid i generationer  
96182 – Inventarier fritidsgårdsverksamhet -100 -100 -100 Stående anslag
Summa 813 Fritid i generationer -100 -100 -100

814 Allmänkultur  

97100 - Konstinköp -200 -200 -200 Stående anslag
97103 – Allmänkultur, inventarier -200 -200 -200 Stående anslag
Summa 814 Allmänkultur -400 -400 -400

815 Bibliotek  

97010 – Inventarier bibliotek -200 -200 -200 Stående anslag
Summa 815 Bibliotek -200 -200 -200
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817 Kulturskolan  

96494 - Inventarier kulturskolan -100
Summa 817 Kulturskolan -100 -100 -100

 
Totalt, skattefinansierat -8 250 -1 700 -4 100

 
Ram från KF -8 250 -1 600 -4 000

Utöver ovanstående budget kommer troligen tilläggsanslag efter ombudgetering av medel från 
2018 års investeringsbudgetar att beslutas av ks/kf. Begäran om överföring är inlämnad till 
kommunstyrelsen och omfattar några projekt där arbetet fortsätter 2019. 
Tilläggsanslagen beslutas senast i april av kommunfullmäktige och tillförs därefter nämndens 
investeringsbudget. 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att fastställa driftbudget enligt tabell 1 ovan 

att fastställa investeringsbudget enligt tabell 2 ovan.

_____

Maria Birgander Anders Kronfelt
Verksamhetschef Samhälle Ekonom

Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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Ekonom
Anders Kronfelt
0733-234420
Anders.Kronfelt@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Budgetuppföljning 1/2019

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 NKIF 2019/1 den 8 mars 2019 samt bilaga 1 Avvikelserapport per 28 
februari 2019. 

Utredning
Bilaga 1: Avvikelserapport per 28 februari 2019

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten

_____

Maria Birgander Anders Kronfelt
Verksamhetschef Ekonom
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Beslutet expedieras till:
Ange mottagare.
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Handläggare
Louis Palmgren
0431-468957
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

Bidragsregler från 2020

Ärendebeskrivning
I oktober 2015 presenterade beredningen för Kultur, idrott och fritid förslag på riktlinjer och 
principer för föreningsstöd i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att utreda beredningens förslag och i samband med det föreslå en lämplig 
utformning för hur föreningsstödet ska hanteras. Uppdraget omfattar en översyn av redan 
existerande föreningsstöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar, 
friluftslivsföreningar och intresseföreningar, samt eventuella nya bidragsformer för ungas egen 
organisering.

Föreningsstödet har inte varit föremål för någon grundlig och systematisk översyn sedan en 
lång tid tillbaka. Nuvarande bidragsfördelning är inte tydlig och det är svårt att avgöra 
huruvida bidragen ger önskade effekter eller ej. 

Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler. Med hjälp av detta förslag kan en 
mer jämlik, tydlig och transparent bidragsfördelning säkerställas. Kostnaden för att genomföra 
de nya bidragsreglerna från 2020 uppskattas till en ökad budget på 150 tkr.

I uppdraget att ta fram nya bidragsregler ingår även framtagandet av nya regler för 
skötselbidrag. Skötselbidraget har beslutats som ett separat ärende, se sammanträdesprotokoll 
2019-02-05 dnr NKIF 2019/15.

Beslutsunderlag 
Beslut KF § 68
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd daterad 3 augusti 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 17 januari 2019
Översikt av bidragsregler från 2020
Detaljerade bidragsregler från 2020
Sammanfattning av remissyttranden gällande bidragsregler från 2020
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Utredning
Huvuduppdrag Samhälle har fått i uppdrag att föreslå en lämplig utformning för hur 
föreningsstödet ska hanteras. Som följd av det har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett 
förslag för att kunna fördela bidrag på lika grunder, dels för en mer effektiv handläggning av 
ärenden och dels för att underlätta för medborgarna att söka stöd och få en ökad insyn i 
kommunens bidragsgivning.

Process
Förslaget har arbetats fram i samverkan mellan verksamheten Kultur och stad och sakkunniga 
tjänstepersoner inom juridik, ekonomi och fastighetsförvaltning. Förslaget står i relation till 
kommunens mål- och styrdokument samt PwCs granskning av föreningsbidrag i Ängelholms 
kommun. Det baseras även på omvärldsbevakning och aktuell forskning. Dialog har förts med 
föreningar, dels genom en styrgrupp, dels genom föreningsforum. 

Avstämningar har skett med arbetsgrupp 3. Därefter har förslaget presenterats i en remiss till 
föreningar, närliggande kommuner, Skåneidrotten och Region Skåne. Dessa aktörer har 
delgivits möjlighet att redogöra för sina synpunkter i skriftliga remissyttranden. Inkomna 
synpunkter har beaktats i detta förslag.

Förslag
Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler, vilka vilar på tre grundprinciper:

- Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

- Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.

- Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i 
Ängelholms kommun.

Förslaget inkluderar också en gemensam värdegrund:

Verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun ska vila på en demokratisk grund och 
följa kommunens värdegrund Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft för att skapa ett hållbart 
föreningsliv i Ängelholm. Det innebär att verksamheten ska genomsyras av följande 
värderingar:

 Barnets bästa
 Jämlikhet och jämställdhet
 Demokrati och inflytande
 Inkludering
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Konsekvensbeskrivning
Förslaget på nya bidragsregler skulle för Ängelholms kommun innebära:

- ny budget för bidraget ”av unga för unga” på 50 tkr
- ny budget för projektstöd på 100 tkr
- en omfördelning av befintliga medel till resterande stöd

Förslaget på nya bidragsregler skulle för Ängelholms föreningar innebära:
- att föreningar erhåller stöd på lika villkor
- tydlighet i vilka föreningar som kan erhålla olika stöd och varför
- en hög grad av transparens över vilka olika sorters stöd som finns att 

erhålla
- en omfördelning av bidrag mellan föreningarna, främst inom 

lokalbidraget, vilket resulterar i att några föreningar erhåller något 
mindre bidrag än tidigare, och några föreningar erhåller något större 
bidrag än tidigare

De nya bidragsreglerna säkerställer kommunallagens likställighetsprincip som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna nya bidragsregler undantaget de nya bidragen ”projektstöd” samt ”av unga för 
unga”

att godkänna och inkludera de nya bidragen ”projektstöd” samt ”av unga för unga” i nya 
bidragsregler under förutsättning att finansiering av den ökade kostnaden på 150 tkr medges i 
beslut om budget för år 2020

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om 
utökad ram på 150 tkr

att nya bidragsregler träder i kraft den 1 januari 2020 
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_____

Maria Birgander Peter Björkqvist
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
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Bidragsregler från 
2020
Uppdrag från kommunstyrelsen
Under 2015 presenterade beredningen för 
Kultur, idrott och fritid ett förslag på riktlinjer 
och principer för föreningsstöd i Ängelholms 
kommun. 

Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att arbeta fram nya regler 
för bidrag. 

4
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Beredning

Dialog

Omvärld

Utredning

Politisk 
förankring

Innovation

Remiss

Strategi

Organi-
sering

Implemen-
tering

Förslag med riktlinjer 
och principer

Föreningsforum

Studiebesök, 
konferenser

Förslag på 
åtgärder

Oktober 2015

Nya fördelningsprinciper 
och bidragsregler

November 2017

Föreningar, 
Skåneidrotten, 
Familjen Helsingborg

Slutgiltigt 
förslag med 
detaljerade 
regler

Dialog, lärprocess, 
administration

Januari 2020

Februari 2019

Nya bidragsregler 
träder i kraft

Beslut

Maj 2018
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Värdegrund

För att främja ett hållbart föreningsliv i Ängelholm ska verksamheter 
som får stöd av Ängelholms kommun vila på en demokratisk grund och 
följa kommunens värdegrund:
 
Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  3
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Värdegrund

o Barnets bästa
Barnets bästa innebär att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa ska 
beaktas i alla beslut som rör barn. Framför allt handlar detta om att barn och unga ska 
kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas. Verksamheten ska alltid ha 
barnets bästa som utgångspunkt.

o Jämlikhet och jämställdhet
Jämlikhet handlar om alla individers lika värde. Alla människor, oavsett identitet och 
kulturell eller social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 
Jämställdhet betonar jämlikhet mellan kön, det handlar om att alla människor oavsett 
kön ska behandlas lika.

o Demokrati och inflytande
Demokrati och inflytande handlar om att den enskilde individen ska ha möjlighet att 
påverka verksamhetens utformning genom att få göra sin röst hörd och kunna påverka 
beslut.

o Inkludering
Inkludering handlar om att alla människor som finns i eller vill finnas i en verksamhet 
ska känna sig välkommen. Det innebär att alla ska få ta del av gemenskapen och känna 
sig delaktiga. Därför måste verksamheten arbeta aktivt emot strukturer som förhindrar 
jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  4
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Grundprinciper

Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, 
som innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Tydlighet i vilka verksamheter som kan erhålla stöd och varför.
 
Transparens över vilka olika sorters stöd kommunen ger till 
verksamheter i Ängelholms kommun.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  5
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Stöd till 
verksamhet 
för barn och 
unga

Stöd till 
verksamhet 

för 
Ängelholms 
invånare

Lokalt 
aktivitetsstöd

Lokalbidrag

Av unga för unga

Verksamhetsstöd

Projektstöd

Stöd till intresse-
föreningar

Stöd för 
lokaler eller 
anläggningar

Skötselbidrag

Inventariestöd

Subventionerade 
taxor

Landsbygds-
potten

Huvudområden
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Stöd till verksamhet för barn och 
unga

Stödet ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för 
barn och unga. Stödet ges också till ungas egen organisering 
utanför det traditionella föreningslivet. 

För att erhålla stöd ska verksamheten ge barn och unga 
möjligheten att utvecklas inom kultur, idrott eller fritid.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  7
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Lokalt aktivitetsstöd
Syftet är
Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för barn 
och unga i Ängelholms kommun, för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas, 
känna gemenskap och ha roligt.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 år, 
eller för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för barn och unga.

Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  8
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Lokalt aktivitetsstöd

Förslaget innebär

o Att åldersgränsen förändras från 7-20 år till 7-25 år
o Ersättning bibehålls på nuvarande nivå 
(25 kr/sammankomst, 6 kr/deltagare, max 30 
deltagare/sammankomst)

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  9
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Lokalbidrag

Syftet är
Att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av sådan art att egna eller förhyrda 
lokaler krävs. Bidraget ska jämna ut förutsättningarna mellan dessa verksamheter och 
verksamheter som bedrivs i kommunalt ägda lokaler, och gynna föreningslivets 
utveckling.
  
Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 år och 
som inte har möjlighet att bedriva verksamhet i kommunalt ägda lokaler.
 
Stödet ska användas till
Hyresavgifter eller konsumtionsavgifter kopplade till anläggningen för att bedriva 
föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidragsgrundande kostnader är:

o Kallhyra eller räntekostnader
o El, värme, VA, sotning och sophämtning
o Försäkringskostnader (då föreningen äger fastigheten) eller ansvarsförsäkring (då 

föreningen hyr fastigheten)

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  10
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Lokalbidrag

Förslaget innebär

o Mer lika villkor mellan föreningar på landsbygd och i 
centralort

o En sammankomst = en gruppaktivitet
o Ett deltagartillfälle = en deltagare på en sammankomst

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  11

Nuvarande regler Nya regler

Minst 40 
sammankomster/år

Minst 200 
deltagartillfällen/år

Bidrag utgår med 40-60-80 
procent 

Bidrag utgår med 60 
procent

Bidrag utgår med maximalt 
100 000 kronor

Bidrag utgår med maximalt 
100 000 kronor

14
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Av unga för unga

Syftet är
Att stärka möjligheterna för unga att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen 
och förutsättningar utanför det traditionella föreningslivet. 

Stödet ges till ungdomar mellan 13-19 år som vill organisera sig i ett projekt riktat till 
andra ungdomar. Det är avgörande att det är unga själva som startar, leder och 
organiserar andra unga inom ett brett spektrum av områden. Stödet innefattar 
områdena kultur, idrott och fritid.

Stöd kan erhållas av
Ungdomar i åldrarna 13-19 år som organiserar sig i ett projekt riktat till andra 
ungdomar och som är öppet för alla.

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, festival, filmvisning, konstutställning, teater, LAN, 
föreläsning, modevisning, workshop, träningsaktivitet, cosplay med mera.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  12
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Av unga för unga

Förslaget innebär

o Handledarstöd från kommunens fritidsledare
o En ny budget på 50 000 kronor

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  13
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Stöd till verksamhet för 
Ängelholms invånare
Stödet ges till föreningar som bidrar till ett mervärde för boende i 
Ängelholms kommun samt bidrar till utveckling av närområdet. 

Stödet kan sökas av en förening som bedriver en etablerad och 
kontinuerlig verksamhet till förmån för invånarna i Ängelholm.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  14
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Verksamhetsstöd

Syftet är
Att skapa mervärden för medborgarna och ett attraktivt Ängelholm. 
 
Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver verksamhet som är öppen för alla och/eller bedriver publik 
verksamhet.
 
Stödet ska användas till
Verksamhet som bidrar till utvecklingen av Ängelholms kultur-, idrotts- och fritidsliv. 
 
Det innebär regelbunden, långsiktig verksamhet som innefattar eget skapande eller 
publik verksamhet som kommer det offentliga kultur-, idrotts- och fritidslivet till godo, 
så som konserter, utställningar, traditions- och högtidsfiranden, pedagogisk 
verksamhet.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  15
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Verksamhetsstöd

Förslaget innebär

o Att stödet får tydliga kriterier
o Att föreningar inte kan erhålla både verksamhetsstöd och 
lokalt aktivitetsstöd

o En omfördelning av befintliga medel

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  16
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Projektstöd

Syftet är
Att få idéer att växa och bli del i det som gör att Ängelholm har ett rikt kultur-, idrotts- 
och fritidsliv.
 
Stöd kan erhållas av
Förening som vill realisera en idé i projektform.

Stödet ges till föreningar som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya 
parter så att fler människor får tillgång till Ängelholms kultur-, idrotts- och fritidsliv. 
Stödet ges även till förening som vill bedriva enskilda projekt som innebär någon form 
av förnyelse eller utvecklingsarbete. Stödet ska stimulera till ett rikt och mångsidigt 
föreningsliv i kommunen. 

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, utställning, idrottsarrangemang, tävling, riktad verksamhet 
för nya målgrupper, föreläsning, workshop.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  17
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Projektstöd

Förslaget innebär

o En ny budget på 100 000 kronor

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  18
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Stöd till intresseföreningar

Syftet är
Syftet med stödet till intresseföreningar är att stimulera föreningar att erbjuda 
och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun..

Stöd kan erhållas av
Förening med lokal anknytning som bedriver samhällsangelägen verksamhet, så 
som pensionärs-, handikapp- och andra intresseföreningar.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för intresseföreningens medlemmar.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  19
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Stöd till intresseföreningar

Förslaget innebär

o Att bidragen samordnas till en och samma verksamhet

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  20
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Landsbygdspotten

Syftet är
Att bidra till ett mervärde för boende på Ängelholms landsbygd.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet 
som är öppen för alla och till förmån för invånarna på 
landsbygden i Ängelholms kommun.

Stödet ska användas till
Aktiviteter som utvecklar verksamheter på landsbygden som 
syftar till att stärka den lokala identiteten, stimulera det lokala 
samhället samt genomföra aktiviteter för att bevara natur-, kultur
- och fritidsmiljöer.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  21
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Stöd för lokaler eller 
anläggningar

Stödet ges till föreningar för att stärka föreningars möjlighet att 
utöva och utveckla sin verksamhet i egna eller kommunala 
anläggningar. 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  22
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Inventariestöd

Syftet är
Att stärka förutsättningarna för föreningar att verka i egna lokaler.

Stöd kan erhållas av
Förening som har eller kan komma att få lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag eller 
verksamhetsstöd samt bedriver verksamhet i icke kommunal anläggning.

Stödet ska användas till
Mindre fastighetsunderhåll eller inköp av inventarier inom sitt 
verksamhetsområde som tillfaller föreningen, ej enskilda medlemmar.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  23
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Inventariestöd

Förslaget innebär

o En omfördelning av befintliga medel
o Att stödet synliggörs
o Att stödet får tydliga kriterier

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-02-11  24
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Skötselbidrag

Syftet är
Att uppmuntra föreningar med nyttjanderätt på kommunala anläggningar till 
engagemang och aktivitet på orten genom att låta föreningen, i dialog med 
kommunen, ansvara för skötsel av anläggningen.

Därigenom kan skötselbidraget även säkerställa hållbara anläggningar som 
håller god standard.

Stöd kan erhållas av
Förening som nyttjar en kommunalt ägd anläggning och sköter kommunens 
egendom enligt  överenskommen skötselplan.

Stödet ska användas till
Stödet ska användas till skötselkostnader kopplade till överenskomna 
skötselplaner för specifik anläggning samt till städ av lokaler.
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Skötselbidrag

Förslaget innebär

o Att kommunallagens likställighetsprincip säkerställs
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Subventionerade taxor

Syftet är
Att ge stöd åt föreningar som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Stöd kan erhållas av
Ideell förening som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler i Ängelholms 
kommun.
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Subventionerade taxor

Förslaget innebär

o Att stödet synliggörs
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Konsekvensbeskrivning

Förslaget på nya fördelningsprinciper och bidragsregler skulle för 
Ängelholms kommun innebära:
o Ett ökat anslag för skötselbidrag på ca 645 tkr, beslutas separat av NKIF.
o Ny budget för bidraget ”Av unga för unga” på 50 tkr.
o Ny budget för projektstöd på 100 tkr.
o En omfördelning av befintliga medel till resterande stöd.

Förslaget på nya fördelningsprinciper och bidragsregler skulle för 
Ängelholms föreningar innebära:
o Att alla föreningar erhåller stöd på lika villkor.
o Tydlighet i vilka föreningar som kan erhålla olika stöd och varför.
o En hög grad av transparens över vilka olika sorters stöd som finns.
o En omfördelning av bidraget mellan föreningarna, främst inom 

skötselbidraget och lokalbidraget, vilket resulterar i att några föreningar 
erhåller något mindre bidrag än tidigare, och några föreningar erhåller något 
större bidrag än tidigare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-03-27

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 68                  Dnr   KS 2015/61

Plan för slutrapport - Strategi för Ängelholms kommuns 
föreningsstöd inklusive bidragsgivning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015 § 17 att uppdra åt kommunfullmäktiges 
beredning för kultur, idrott och fritid att lämna förslag på principer och riktlinjer för 
föreningsstöd, inklusive bidragsgivning.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 § 300 att överlämna beredningens 
slutrapport till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens den 1 mars 2017, § 81
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 21september 2016
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 30 november 2015 § 300
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 26 januari 2015 § 19

Yrkanden 
Susanne Jönsson (S), Ingela Sylwander (M), Jim Brithén (-) och Charlotte Engblom (L) yrkar 
bifall till förslag till beslut.  

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens plan för slutrapport från kommunfullmäktiges beredning för
kultur, idrott och fritid - Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för 
föreningsstöd.

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle/Enhetschef allmänkultur, Susann Toft
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Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för 
föreningsstöd 

Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för kultur, idrott och fritid
Rapport: Förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 26 januari 2015 lämnat ett uppdrag till beredningen för kultur, 
idrott och fritid att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive 
bidragsgivning. Beredningens fokus har varit att genomlysa bidragen till idrotten och kulturen 
och därigenom kunna peka på utmaningar och ge förslag på utvecklande förbättringar till stöd 
för de ideella föreningarna.

Beredningen har genomfört en omfattande genomlysning av nuvarande bidrag, i såväl 
Ängelholms kommun som i sex andra kommuner i Skåne. Två enkäter har genomförts, dels 
en snabbenkät ut till kulturföreningarna, dels en mer omfattande enkät till idrottsföreningarna. 
Vid tre tillfällen har ledamöter från beredningen träffat representanter från idrotts- och 
kulturföreningarna i samband med Idrotts- och Kulturforum. 

Syfte
Beredningsuppdragets syfte var att skapa kriterier för ett mer rättvist bidragssystem utifrån 
föreningarnas behov, genom finansiella medel eller på annat sätt.

Beredningens uppdrag
Att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive bidragsgivning.  
Ängelholms kommun ska därigenom kunna tydliggöra vilka kriterier en förening ska uppfylla 
för att kunna erhålla stöd, antingen genom finansiella medel eller på annat sätt.

Resultat
Beredningen har funnit ett antal stora utmaningar och förändringar som beredningen anses 
måste göras för att stärka föreningslivet i kommunen: 

 en ändring av åldersindelningen av LOK-stödet
 en total förnyelse av drift- och skötselbidraget
 bättre möjligheter att kunna använda kommunalt ägda/hyrda lokaler 

Enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
info@engelholm.se Kommunstyrelsen
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 säkerställande av föreningsdrivna museer och historiska lokaler
 en omfattande satsning på ungdomskultur för att kunna leva upp till epitetet 

”Ungdomsstaden”
 För att stödja alla ideella krafter krävs en regelbunden dialog mellan kommunen 

och föreningarna för att identifiera föreningarnas behov.

Beredningen har i sin rapport pekat på utmaningar och möjligheter för att stärka föreningarnas 
arbete.

 Utökning av åldersgränsen för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) till fördel för främst 
de yngre barnen för att gynna de barn som idag inte omfattas av stödet.

 Inventering av kommunens lokaler som är lämpliga för föreningsverksamheterna. 
Att på sikt utreda möjligheterna till noll-taxa för de bidragsberättigade 
föreningarna i kommunalt ägda lokaler eller anläggningar.

 Förkorta utbetalningstiden för lokalbidrag. Idag utbetalas lokalbidragen året 
efter, vilket innebär att vissa föreningar har problem att täcka sina kostnader. 

 Anpassa reglerna kring antal sammankomster som ligger till grund för att erhålla 
lokalbidrag till de mindre föreningarna.

 Införa en rättvisare fördelning av drifts- och skötselbidrag som t.ex. en 
poängberäkning (se Båstad).

 Kartlägga hembygdsföreningars, byalags och liknandes behov av 
fastighetsunderhåll då beredningen anser att det är viktigt att stärka en levande 
landsbygd och att säkerställa de lokala, historiska mötesplatsernas framtid.

 Inventera de föreningsdrivna museernas bidragsbehov utifrån deras värde som 
lokalhistoriska och publika turistattraktioner för att säkerställa verksamheten 
framöver.

 Införa nya bidragsformer:
o riktade till ungdomar för att stärka ungdomarnas möjligheter att delta i 

kulturlivet och skapa egna arrangemang eller aktiviteter
o akutbidrag för snabba insatser 
o utbildningsbidrag till blivande ledare och/eller utövare
o lokalt aktivitetstöd för kulturföreningarna

 Utveckla regelbundna dialogmöten mellan politiker och tjänstepersoner 
tillsammans med föreningarna, för att medvetandegöra föreningarnas löpande 
och framtida behov, och följa upp den kommunstödda verksamheten.

 Skapa en gemensam mötesplats (förutom fritidsgårdar) för ungdomars 
kulturaktiviteter för att leva upp till epitetet Ungdomsstaden.
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 Inrätta en organisation för föreningsservice/kundtjänst, för att utöka 
servicegraden till föreningarna. Beredningen anser att föreningsservice kan 
omfatta hjälp med t ex kopiering, enklare trycksaker, publicering av aktiviteter på 
kommunens hemsida, ansökningar såväl till kommunens bidrag som icke-
kommunala bidrag, utlåning av teknisk utrustning m.m. (Föreningsservice exakta 
omfattning bör tas fram i dialog med föreningarna)

 Introducera ”Aktivitet förebygger” för kultur för att attrahera fler unga till 
kulturföreningarna.

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
I ett av kommunfullmäktiges mål framgår att en kommunal demokrati med bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö och god folkhälsa ska erbjudas för att få nöjda medborgare. Ett annat 
mål är att arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra profilen, 
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

Kommunstyrelsen har brutit ner dessa mål till att skapa tillväxt genom god boendemiljö som 
främjar en balanserad ålderstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för 
närings- och föreningsliv.

I kraftsamling talas om även kultur och fritid som viktiga faktorer för bland annat 
befolkningstillväxt och för att Ängelholm ska vara attraktivt. Genom stöd till föreningslivet kan 
kommunen vara med och påverka. 

I folkhälsoplanen nämns bland annat att Ängelholm ska öka delaktigheten och inflytande i 
samhället och skapa meningsfull sysselsättning med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga 
vuxna samt öka och förbättra tillgängligheten för kommuninvånare till kultur, idrott och friluftsliv. 
I folkhälsoplanen nämns även att kommunen ska öka och beakta jämställdheten inom Ängelholm 
och dess föreningsliv. 

Utveckling av föreningsstödet är en viktig åtgärd för att uppnå kommunens vision, mål och 
styrdokument. 
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Utredningsuppdrag och avgränsningar 

Beredningens förslag Förslag på åtgärder
A Utökning av åldergräns för 

lokalt aktivitetsstöd, främst 
till de under 7 år

Föreningslivet tappar medlemmar bland tonåringar och 
detta förklaras bland annat utifrån begreppet 
”organiseringsutmattning”. Denna teori baseras på att barn 
och unga vanligtvis är organiserade i någon form av 
förening under ett visst antal år under uppväxten. 
Genomströmningstiden i en förening för ungdomar är ca 
5-7 år. Det betyder att en ungdom som börjar i en 
förening som 7-åring vanligtvis slutar i 14-års åldern. Att 
sänka åldergränsen för lokalt aktivitetsstöd för att 
stimulera aktivitet för de yngre innebär att ungdomarna 
slutar tidigare. Föreningslivet bör istället stimuleras till att 
bibehålla sina medlemmar högre upp i åldrarna. En ökning 
av bidragsåldern från 20 år till 25 år eller ”idrott hela livet” 
får fler av de önskade effekter som samhället eftersträvar 
med god hälsa och aktiv fritid. Denna inriktning 
överensstämmer med riktlinjerna för det statliga lokala 
aktivitetsstödet som höjt åldersgränsen till 25 år.

Huvuduppdrag samhälle utreder konsekvenserna av en 
sänkning respektive höjning av åldersgränserna för lokalt 
aktivitetsstöd.

B Möjlighet till noll-taxa för 
bidragsberättigade 
föreningar i kommunalt 
ägda anläggningar

Nolltaxa praktiseras i en del kommuner. Fördelen är att 
bidrag till föreningen och föreningens kostnad för hyra av 
lokal tas bort och bidrar till något mindre administration 
för båda parter. Nackdelen är att kostnaden för hyran inte 
syns på samma sätt som kostnaden för de föreningar som 
hyr av annan part än kommunen. Det kan också finnas en 
risk för överbokning i syfte att skapa utrymme för 
föreningen, som kanske inte nyttjas, och som bidrar till att 
lokalerna inte används effektivt. Kontroll av överbokning 
behöver ske av handläggare vilket skapar merarbete. Till 
skillnad från beredningens rapport anser Kultur och stad 
att flera taxor är för låga och bör höjas. I Ängelholm är 
avgiften för en bantimme i kommunal simhall 16 kr vilket 
är väsentligt mycket lägre i jämförelse med andra 
kommunala simhallar.  Även hyra av kanslilokaler i 
kommunalt ägda fastigheter är mycket låga då föreningen 
betalar 100 kr/m2/år.  Detta bidrar till en ojämlik 
lokalkostnad i jämförelse med om föreningen hyr av privat 
fastighetsägare. Vid förhyrning av andra lokaler än 
kommunens kan lokalbidrag sökas, men denna subvention 
är väsentligt mycket lägre.
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder

Huvuduppdrag Samhälle utreder för- och nackdelar med 
nolltaxa samt genomför en översyn av befintliga taxor.

C Förkorta utbetalningstiden 
för lokalbidrag

Att förkorta utbetalningstiden för föreningarnas 
lokalbidrag är önskvärt. Som det fungerar idag betalas 
lokalbidragen ut med stor eftersläpning. Det lokalbidrag 
föreningarna ansöker om per den 30 april 2016 grundar 
sig på uppgifter från 2015 och betalas ut 2017. Detta bör 
beaktas i budgetsammanhang där man tar höjd för dubbel 
utbetalning under ett år.

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur utbetalningen kan 
effektiviseras i budgetprocessen. 

D Anpassning av reglerna 
kring antal sammankomster

Reglerna för lokalbidrag omarbetades under 2011, dnr ks 
2011/130. Tidigare regler hänvisade enbart till godkända 
kostnader för lokalen och tog inte hänsyn till 
omfattningen på verksamheten. Ambitionen med de nya 
reglerna var att uppmuntra till fler sammankomster som 
i sin tur genererar ett större bidrag. Tidigare kunde en 
förening med höga lokalkostnader och lågt antal 
sammankomster få mer i bidrag jämfört med en 
förening som hade låga lokalkostnader och många 
sammankomster. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en anpassning av 
reglerna till förmån för en hög nyttjandegrad och en 
ökad samverkan i lokalerna ska stimuleras. 

E Översyn av drifts- och 
skötselbidrag

Skötsel av kommunens idrottsplatser genomförs i stor 
utsträckning av föreningar, till exempel är samtliga av 
kommunens idrottsplatser för fotboll föreningsdrivna. 
Ett avtal mellan kommun och förening reglerar båda 
parters åtagande, och drifts- och skötselbidrag betalas 
årligen ut till föreningen. Ett flertal av dessa avtal är 
tecknade för många år sedan och är i stort behov av 
översyn. En nackdel med dessa avtal är att det är svårt 
att kontrollera att utbetalat bidrag används till drift och 
underhåll.  Ett alternativ skulle kunna vara att tjänsten 
köps in av kommunen och att extern part sköter drift 
och underhåll av anläggning.  Om man bibehåller en 
hög grad av föreningsdrift bör kommunen inrätta en 
controllerfunktion som ökar kommunens inflytande 
om hur bidragen används. Idag skiljer sig storleken på 
bidragen vilket föranleder ett behov av en 
standardiserad modell som gör fördelningen mer 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
rättvis.

Huvuduppdrag Samhälle utreder kommunens drift- och 
skötselbidrag vilket också innebär uppsägning av aktuella 
avtal för omförhandling. Vid nya avtals tecknande ska en 
standardiserad modell användas.

F Kartläggning av 
hembygdsföreningars 
fastighetsunderhåll

I Ängelholm finns 14 hembygdsföreningar, byalag eller 
motsvarande. 
Av dessa äger sju föreningar bygdegårdar eller liknade. 
Övriga hembygdsföreningar eller byalag har ingen lokal 
utan verkar i lokalsamhället på andra sätt. I de fall 
föreningen äger en lokal fungerar den i många fall som 
byns mötesplats, och i flera fall hyrs lokalen ut för fester. 
Dessa lokaler utgörs i flera fall av gamla skolor som 
kommunen sålt till föreningen då skolverksamheten lagt 
ner och flera av byggnaderna har ett ökat 
renoveringsbehov som föreningen behöver hjälp från 
kommunen att finansiera. Att ta fram en skötselplan för 
föreningarnas bygdegårdar och liknande behöver utredas 
för att kommunen ska kunna ta ställning till kostnad för 
underhåll av föreningarnas lokaler, dvs bygdegårdar eller 
motsvarande. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en kartläggning av 
hembygdsföreningarnas fastighetsunderhåll kan 
genomföras och presenteras, samt ta fram kriterier för 
föreningsstödet till hembygdsföreningar och 
motsvarande.

G Inventera de 
föreningsdrivna museernas 
bidragsbehov

De föreningsdrivna museerna består idag av Flygmuseet 
och KVS-museet och dessa söker årligen bidrag för sin 
verksamhet från kommunen. För närvarande pågår även 
en dialog med kommunledningen om Flygmuseets 
framtid. Värt att beakta är skillnader mellan de olika 
museerna beträffande antal besök och attraktivitet. 
Tidigare genomförd kartläggning av Ann-Louise 
Kemdal, på uppdrag av Trafikverket, är värt att beakta 
avseende driftsformer.

Huvuduppdrag Samhälle utreder de föreningsdrivna 
museernas förutsättningar för sin verksamhet. 

H Undersöka möjligheter 
och konsekvenser till 
införandet av nya 
bidragsformer som gynnar 

Då ungdomar lämnar föreningslivet går de ofta till 
aktiviteter som inte är organiserade enligt den vanliga 
föreningsformen. Det viktiga blir möjligheten till det 
spontana och öppna där individen själv bestämmer 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
unga, oorganiserade förutsättningarna. Det finns också ungdomar som inte 

söker det gängse traditionella föreningslivet och som 
organiserar sig på egen hand. Exempel på detta är lan 
med e-sport, cosplay, lajv mm. För dessa 
ungdomskulturyttringar finns det idag ingen större 
kommunal beredskap för vare sig lokaler till förfogande 
eller bidrag att söka. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder nya bidragsregler för 
ungas egen organisering. 

I Utbildningsinsatser Idrottsforum och kulturforum är två befintliga arenor 
som kan fungera som sammanhang där kommunen kan 
bidra med olika utbildningsinsatser. Skåneidrotten och 
till viss del även SISU deltar i idrottsforum. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder en fortsatt utveckling 
av  utbildningsinsatser till föreningslivet genom 
idrottsforum och kulturforum.

Lokalt aktivitetsstöd till kulturföreningar
I dag kan kulturföreningar inte söka lokalt aktivitetsstöd 
på det sätt som ungdomsföreningar kan. 
Kulturföreningarna skiljer sig i förhållande till 
ungdomsföreningar med att de sällan har en omfattande 
barn- och ungdomsverksamhet som skulle generera något 
större bidrag med befintliga regler för lokalt aktivitetsstöd. 
Om lokalt aktivitetsstöd ska vara aktuellt för även 
kulturföreningar behövs andra bidrag för att ge 
kulturföreningar den ekonomiska stöd som föreningen 
behöver. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förutsättningar för 
bidragsregler, oavsett vilken typ av förening som avses, för 
att i möjligaste mån likställa förutsättningarna för 
föreningsstödet.

J Undersöka möjligheten för 
en föreningsservice

Kundtjänst i kombination med aktuella handläggare 
har regelbunden kontakt i olika frågor som 
lokalupplåtelse, bidrag, samarbetsprojekt med flera. I 
kommunens avtal med Skåneidrotten ingår att deras 
idrottskonsulenter besöker föreningar och är 
behjälpliga i olika frågeställningar. Idag erbjuds 
ungdomsföreningar möjlighet att träffa tjänstepersoner 
1 gång i månaden på biblioteket utanför ordinarie 
arbetstid. Med på dessa träffar finns även representant 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
från Skåneidrotten. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förstärkt service till 
föreningslivet. 

K Introducera ”Aktivitet 
förebygger” även för 
kulturföreningar

Kulturaktiviteter pågår redan i dag mer eller mindre i 
”Aktivitet förebygger”. Det är främst Kulturskolan och 
kulturföreningen Hemslöjdsgillet som deltagit, men 
även en privat dansstudio finns med i utbudet. Då 
aktiviteten pågår under dagtid har mindre 
kulturföreningar haft svårighet med att hitta ledare. 
Däremot föreslås att representant för projektet delta i 
kulturforum för att återigen lyfta möjligheten och 
samla in intresse. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder kulturföreningarnas 
möjlighet att delta i ”Aktivitet förebygger”.

Projektet inbegriper inte en översyn av bidrag till Hembygdsparken, föreningsbidrag för 
övrig vård och omsorg, sponsorbidrag och evenemangsbidrag samt bidrag till 
studieförbund då denna fråga utreds inom Familjen Helsingborg. 

Tidplan 

kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2
Analys av nuläget
Arbeta fram förslag på förändring av lokala aktivitetbidraget
Översyn av taxorna och utreda möjligheterna ti l l  nolltaxa
Förslag på bidragskriterier för hembygdsföreningar mm
Förslag på nya drift o skötselavtal med föreningarna
Förslag på olika former av lokalanpassning för att möta nya 
föreningsuttryck

Anpassning av budgeten för att hantera nya bidragsregler
Nya bidragsregler träder i  kraft

2017 2018 2019

Beslut i KS och KF
KS tar beslut om att skicka planen vidare till KF för beslut 2016-10-19
KF tar beslut om att anta planen 2017-03
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Bidragsregler från 2020
- Sammanfattning av remissyttranden
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Sammanfattning
En remiss gällande förslaget till nya bidragregler i Ängelholms kommun 
skickades ut till 290 organisationer i början av maj 2018. Majoriteten av dessa 
organisationer var föreningar, remissen skickades även ut till Skåneidrotten, 
Region Skåne och 10 närliggande kommuner. Därefter har 60 remissyttranden 
registrerats.

I inkomna remissyttranden har det framkommit flertalet synpunkter som 
beaktats för att förändra och förfina förslaget. Av dessa remissyttranden har 
det utkristalliserats två huvudsakliga teman som vi lyfter nedan. Dessa två 
teman gäller åldersgränsen för det lokala aktivitetsstödet samt procentsatsen 
för lokalbidraget.
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Stödform med 
nuvarande regler

Förslag Kommuner Skåneidrotten Föreningar Kommentar 

Lokalt aktivitetsstöd
Åldergräns 7-20 år. Åldersgräns 7-25 år. Inga särskilda 

synpunkter gällande 
förslaget.

Skåneidrotten ser en viktig 
poäng i att hitta ett 
alternativt stöd för andra 
åldrar än 7-25 år, men 
rekommenderar inte en 
sänkt åldersgräns för det 
lokala aktivitetsstödet då 
det kan bidra till tidig 
specialisering.

De rekommenderar att 
reglerna för det lokala 
aktivitetsstödet följer de 
statliga reglerna, med en 
åldersgräns på 7-25 år.

Av 60 inkomna remissyttranden 
hade 24 föreningar synpunkter på 
förslaget med en ny åldersgräns.

14 av dessa 24 föreningar var emot 
en höjd åldersgräns till 25 år och 
önskade istället en sänkt 
åldersgräns till 4-5 år då de vill 
uppmuntra barn att delta i 
föreningslivet från tidig ålder, 
samt för att föreningarna har 
många barn i dessa åldrar i sin 
verksamhet.

9 av dessa 24 föreningar var för en 
höjd åldersgräns till 25 år då de 
ser ett problem i att unga slutar 
med föreningslivet tidigt. 
Föreningarna ansåg att en 
åldersgräns upp till 25 år kan 
uppmuntra verksamheter att 
organisera sig så att de aktiva 
fortsätter eller börjar igen.

En höjd åldersgräns kan uppmuntra 
föreningar att behålla ungdomar 
längre upp i åldrarna, för att främja 
ett livslångt idrottande. En 
åldersgräns på 7-25 år innebär även 
att kommunen följer 
Riksidrottsförbundets riktlinjer.

En sänkt åldersgräns för det lokala 
aktivitetsstödet kan leda till att 
verksamheter för små barn blir allt 
mer organiserade, vilket kan 
innebära tidig specialisering på en 
specifik aktivitet. Det kan i sin tur 
vara en bidragande faktor till att 
barn slutar vara föreningsaktiva allt 
tidigare. Med barnkonventionen 
som bakgrund ska barnets bästa 
komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barn. En sänkt 
åldersgräns kan leda till tidig 
specialisering vilket riskerar att 
motverka detta.
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1 En sammankomst = en gruppaktivitet
2 Ett deltagartillfälle = en deltagare på en sammankomst

Stödform med 
nuvarande regler

Förslag Kommuner Skåneidrotten Föreningar Kommentar 

Lokalbidrag
Fler sammankomster1 
genererar ett större 
bidrag.

40-200 
sammankomster/år 
max 40% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 50 000 kr. 

201-500 
sammankomster/år 
max 60% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 75 000 kr. 

501 eller fler 
sammankomster/år 
max 80% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 100 000 
kr. 

Samma procentsats till alla 
föreningar som når upp till 
200 deltagartillfällen.2

200 eller fler 
deltagartillfällen/år
max 60 % i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 100 000 kr.

Inga särskilda 
synpunkter gällande 
förslaget.

Inga särskilda 
synpunkter gällande 
förslaget.

Av 60 remissyttranden önskade 11 
föreningar en högre procentsats än 
60 %.

Förslaget grundar sig på att storleken 
på föreningens verksamhet inte ska 
vara avgörande för hur mycket en 
förening kan erhålla i lokalbidrag. 
De nya reglerna ska stärka 
möjligheten för mindre föreningar 
och föreningar utanför centralorten 
att bedriva sin verksamhet, vilket 
säkerställer kommunallagens 
likställighetsprincip som innebär att 
kommunen ska behandla alla 
invånare lika om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.

Exempel:
En förening håller 20 
sammankomster på ett år, på varje 
sammankomst är det 10 deltagare. 

Föreningen har då nått upp i 200 
deltagartillfällen 
(20 sammankomster x 10 deltagare 
= 200 deltagartillfällen).
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I tabellen nedan illustreras ett exempel på hur förändringarna kan komma att se ut med en förändrad procentsats på 
lokalbidraget. Siffrorna för nuvarande regler baseras på 2017 års lokalbidrag.

Förening Nuvarande regler Bidrag Förslag Bidrag
GK Engelholmsgymnasterna 80 % 100 000 kr 60 % 100 000 kr
Munka Ljungby ridklubb 60 % 75 000 kr 60 % 100 000 kr
Segelsällskapet Delfinen 40 % 4 255 kr 60 % 6 383 kr
Skäldervikens IF 80 % 30 560 kr 60 % 22 920 kr
Barkåkra Scoutkår 60 % 46 075 kr 60 % 46 075 kr
Össjö IS 40 % 2 840 kr 60 % 4 260 kr
Ängelholms Simsällskap 80 % 74 473 kr 60 % 55 855 kr
HIK Kick off 60 % 75 000 kr 60 % 86 771 kr
Tåstarps gymnastikförening 40 % 13 084 kr 60 % 19 626 kr
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Bidragsregler från 2020
- Detaljerat förslag
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1 Stöd från Ängelholms kommun
Syftet med det kommunala stödet i Ängelholm är att stödja verksamheter med 
säte i Ängelholms kommun för att möjliggöra ett rikt kultur,- idrotts- och 
fritidsutbud i kommunen. Därigenom kan Ängelholm vara en attraktiv 
kommun som främjar folkhälsa genom att ge människor möjlighet till 
gemenskap och delaktighet. 

Stödet från Ängelholms kommun är uppdelat i tre huvudområden med 
tillhörande underrubriker. Verksamhetens behov och förutsättningar sätter 
ramarna för vilket eller vilka stöd som är möjliga att söka. Stödet vilar på tre 
grundprinciper:

- Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

- Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.

- Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i 
Ängelholms kommun.

Alla verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun ska dela kommunens 
gemensamma värdegrund. 

1.1 Värdegrund
För att främja ett hållbart kultur-, idrotts- och fritidsliv i Ängelholm ska 
verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun vila på en demokratisk 
grund och följa kommunens värdegrund: 

Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft.

Det innebär att verksamheten ska genomsyras av följande värderingar:

Barnets bästa
Barnets bästa innebär att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa 
ska beaktas i alla beslut som rör barn. Framför allt handlar detta om att barn 
och unga ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas. 
Verksamheter med barn ska alltid ha barnet och barnets bästa som 
utgångspunkt.

Jämlikhet och jämställdhet
Jämlikhet handlar om alla individers lika värde. Alla människor, oavsett 
identitet och kulturell eller social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet betonar jämlikhet mellan kön, det 
handlar om att alla människor oavsett kön ska behandlas lika och ha samma 
sociala ställning.

Demokrati och inflytande
Demokrati och inflytande handlar om att den enskilde individen ska ha 
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möjlighet att påverka verksamhetens utformning genom att få göra sin röst 
hörd och kunna påverka beslut.

Inkludering
Inkludering handlar om att alla människor som finns i eller vill finnas i en 
verksamhet ska känna sig välkommen. Det innebär att alla ska få ta del av 
gemenskapen och känna sig delaktiga. Därför måste verksamheten arbeta aktivt 
emot strukturer som förhindrar jämlika förhållanden och lika möjligheter att 
delta.

Om värdegrunden inte efterlevs kan föreningen ges en erinran alternativt 
sanktioner.

1.2 Allmänt 
Förening som erhåller stöd ska…
- Vara en ideell förening och inneha ett organisationsnummer från 

Skatteverket.
- Ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Ängelholms kommun. 
- Ha antagit stadgar och på demokratisk väg utsett en styrelse.
- Hålla årsmöte.
- Ha en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Ängelholm.
- Vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns.
- Ta ut medlemsavgift eller annan aktiv handling som bekräftar 

medlemskapet i föreningen.
- Ha minst 10 aktiva medlemmar.
- Varje år uppdatera sina kontaktuppgifter i föreningsregistret på 

Ängelholms kommuns hemsida.
- Ha registrerat plus- eller bankgiro.

Förening som inte kan söka föreningsstöd är…
- Ekonomiska föreningar.
- Politiska föreningar.
- Föreningar knutna till religiösa samfund.
- Föreningar knutna till svenska försvaret.
- Elevföreningar.
- Stödföreningar (supporterklubbar med flera).
- Föreningar knutna till Kulturskolans verksamhet.
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2 Stöd till verksamhet för barn och unga
Stödet ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för barn och 
unga. Stödet ges också till ungas egen organisering utanför det traditionella 
föreningslivet. För att erhålla stöd ska verksamheten ge barn och unga 
möjligheten att utvecklas inom kultur, idrott eller fritid.

2.1 Lokalt aktivitetsstöd
Syfte 
Syftet med det lokala aktivitetsstödet är att stimulera föreningar att erbjuda och 
bedriva en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Ängelholms 
kommun, för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas, känna gemenskap 
och ha roligt.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 
år, eller för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för barn och unga.

Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer
- Det kommunala lokala aktivitetsstödet följer i stort riktlinjerna för det 

statliga lokala aktivitetsstödet.

- Föreningen ska ha minst 10 antal aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. 
Ledare i bidragsberättigad ålder räknas som deltagare. Ingen åldersgräns för 
personer med funktionsnedsättning.

- Ledaren ska ha fyllt 13 år.

- Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

- Bidrag utgår till sammankomst där antalet deltagare är minst 3 utöver 
ledare. Maximalt 30 deltagare per sammankomst och ledare.

- Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. 
Undantag gäller prova på-aktivitet i rekryteringssyfte.

- Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter och innehålla en samling och 
en avslutning.

- Bidrag utgår till förening som redovisar minst 200 deltagartillfällen per år.  

- Bidrag utgår med 25 kr/sammankomst och 6 kr/deltagare.
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- Förening kan inte erhålla både lokalt aktivitetsstöd och verksamhetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både lokalt aktivitetsstöd och stöd till 
intresseförening.

Lokalt aktivitetsstöd kan inte sökas för ...
- Kommersiella arrangemang så som teaterbesök eller besök på 

idrottsevenemang

- Drop in-verksamhet

- Skolundervisning, studiecirklar eller lärgrupper

Ansökan
Registrering och ansökan görs via webverktyget ApN - Aktivitetskort på Nätet.

För redovisningsperiod 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag den 25 
augusti. För redovisningsperiod 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 
den 25 februari.

Utbetalning sker i efterskott två gånger per år, senast 30 september och 31 
mars.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda föreningar och kommunen kan 
begära in relevanta uppgifter för kontroll av bidragets nyttjande. Kommunen 
kan också komma att besöka föreningens verksamhet. 

2.2 Lokalbidrag
Syfte 
Syftet med lokalbidraget är att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av 
sådan art att egna eller förhyrda lokaler krävs. Bidraget ska jämna ut 
förutsättningarna mellan dessa verksamheter och verksamheter som bedrivs i 
kommunalt ägda lokaler, och därmed främja en variation av verksamheter för 
Ängelholms barn och unga.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 
år och inte har möjlighet att bedriva verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Stödet ska användas till
Hyresavgifter eller konsumtionsavgifter kopplade till anläggningen för att 
bedriva föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidragsgrundande kostnader är:
- Kallhyra, räntekostnader eller avskrivningskostnader
- El, värme, VA, sotning och sophämtning

52



2019-01-17
NKIF 2019/25

5

- Försäkringskostnader för fastigheten (då föreningen äger fastigheten) eller 
ansvarsförsäkring (då föreningen hyr fastigheten)

OBS, kostnader för reparations- och underhållsarbeten får inte räknas med.

Riktlinjer
- Bidrag utgår till förening som erhåller lokalt aktivitetsstöd och redovisar 

minst 200 deltagartillfällen per år.

- Bidrag utgår med högst 60 procent av godkända lokalkostnader, dock 
maximalt 100 000 kronor, inom ramen för kommunfullmäktiges anslag.

- Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i lokalen.

- Avtal om förhyrning ska godkännas enligt rådande delegationsordning.

Lokalbidrag kan inte sökas för…
- Lokal som används vid enstaka tillfällen och som inte är en förutsättning 

för föreningens ordinarie verksamhet.

- Lokal som används till fester eller andra evenemang där entré eller andra 
avgifter erläggs.

- Lokal som används till olika former av boende vid läger/tävlingar.

- Lokal som används till träningsinstitut så som gym där medlemmar köper 
träningskort.

- Lokal som används i annan kommun.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 februari och bidraget baseras på lokalkostnader 
från föregående kalenderår. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Föreningen ska i början av varje kalenderår, vid ansökan om bidrag, redovisa 
sina kostnader via kommunens e-tjänstportal. Föreningen ska kunna styrka 
dessa kostnader med kvitto vid ett eventuellt stickprov. Stickprov sker varje år 
på slumpmässigt utvalda föreningar. Kommunen kan också komma att besöka 
föreningens verksamhet.
 
Förening är återbetalningsskyldig vid icke godkänd redovisning.
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2.3 Av unga för unga
Syfte
Syftet är att stärka möjligheterna för unga att organisera sig utifrån sina egna 
idéer, intressen och förutsättningar utanför det traditionella föreningslivet. 

Stöd kan erhållas av
Ungdomar i åldrarna 13-19 år som organiserar sig i ett projekt riktat till andra 
ungdomar och som är öppet för alla.

Det är avgörande att det är unga själva som startar, leder och organiserar andra 
unga inom ett brett spektrum av områden. Stödet innefattar områdena kultur, 
idrott och fritid.

Stödet ska användas till
Aktiviteter så som konsert, festival, filmvisning, konstutställning, teater, LAN, 
föreläsning, modevisning, workshop, träningsaktivitet, cosplay med mera.

Riktlinjer
- Stöd ges till projekt som riktar sig till ungdomar i Ängelholms kommun 

och som är öppet för alla.

- Stöd ges till projekt som anordnas av unga i åldrarna 13-19 år.

- Projekt som beviljas stöd erhåller, förutom ekonomiskt stöd, även stöd i 
form av handledning. 

- Projektet ska ha en beskrivning av hur projektet ska gå till med syfte, 
tidplan och budget.

- Projekt kan beviljas maximalt 10 000 kronor i stöd.

Av unga för unga kan inte sökas om projektet…
- Gynnar enskilda personers ekonomiska intressen.

Ansökan
Ansökan sker löpande under året.

Projekt som beviljas stöd får en handledare senast 1 månad efter inkommen 
ansökan.

Ersättning för omkostnader alternativt kontant utbetalning sker efter 
överenskommelse.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Uppföljning
Om projektet beviljas stöd ges information och vägledning av kommunen om 
hur redovisning ska gå till.
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Kommunen ska erhålla redovisning senast två månader efter det att projektet 
genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå. Redovisning av projektet 
görs via kommunens e-tjänstportal samt i dialog med kommunen.

Har projektet inte genomförts inom sex månader från det att utbetalning 
gjorts, eller vid icke godkänd redovisning, blir man återbetalningsskyldig.
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3 Stöd till verksamhet för Ängelholms invånare
Stödet ges till föreningar som bidrar till ett mervärde för boende i Ängelholms 
kommun samt bidrar till utveckling av närområdet. Stödet kan sökas av en 
förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet till förmån för 
invånarna i Ängelholm.

3.1 Verksamhetsstöd
Syfte
Syftet med verksamhetsstödet är att främja ett rikt utbud av kultur-, idrotts- 
och fritidsaktiviteter i Ängelholms kommun, och därmed skapa mervärden för 
medborgarna och ett attraktivt Ängelholm. 

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver verksamhet som är öppen för alla och/eller bedriver 
publik verksamhet.

Stödet ska användas till
Verksamhet som bidrar till utvecklingen av Ängelholms kultur-, idrotts- och 
fritidsliv. 

Det innebär regelbunden, långsiktig verksamhet som innefattar eget skapande, 
så som konstnärskollektiv eller kursverksamhet 

eller

publik verksamhet som kommer det offentliga kultur-, idrotts- och fritidslivet 
till godo, så som konserter, utställningar, traditioner, högtider, pedagogisk 
verksamhet och folkbildning i dess olika former.

Riktlinjer
- Verksamhet där ett statligt eller regionalt stöd är villkorat av ett kommunalt 

stöd beaktas särskilt.

- Verksamhet där fler finansiärer bidrar beaktas särskilt.

- Stödet ges för del av verksamhetens budget. 

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Förening kan inte erhålla både verksamhetsstöd och lokalt aktivitetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både verksamhetsstöd och stöd till 
intresseförening.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan görs inför kommande 
kalenderårs aktiviteter. 
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Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet.

Kommunen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan 
också komma att besöka föreningens verksamhet. 

3.2 Projektstöd
Syfte
Syftet med projektstödet är att få idéer att växa och bli del i det som gör att 
Ängelholm har ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Stöd kan erhållas av
Förening som vill realisera en idé i projektform.

Stödet ges till föreningar som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med 
nya parter så att fler människor får tillgång till Ängelholms kultur-, idrotts- och 
fritidsliv. Stödet ges även till förening som vill bedriva enskilda projekt som 
innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Stödet ska stimulera 
till ett rikt och mångsidigt föreningsliv i kommunen. Ett projekt har ett syfte, 
en tidplan och en metod och ska vara tidsbegränsat. Man kan inte erhålla 
projektstöd i flera år för samma, återkommande projekt.

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, utställning, idrottsarrangemang, tävling, riktad 
verksamhet för nya målgrupper, föreläsning, workshop med mera.

Riktlinjer
- Stödet kan sökas för projekt som sträcker sig upp till tre år.

- Projekt som beviljas stöd för mer än ett år ska efter första året ge en 
återrapport om projektet för att sedan kunna erhålla fortsatt stöd.

- Projekt med fler finansiärer beaktas särskilt.

- Stödet ges för del av projektets budget.

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Ansökan ska inkomma innan projektet påbörjats.

- Projektet ska vara tidsbegränsat.
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Projektstöd kan inte sökas för…
- Ordinarie löpande verksamhet.

Ansökan
Ansökan sker löpande under året.

Utbetalning sker efter godkänd projektplan.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Uppföljning
Kommunen ska erhålla redovisning senast två månader efter det att projektet 
genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Redovisning av projektet görs via kommunens e-tjänstportal.

Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat 
bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig.

3.3 Stöd till intresseföreningar
Syfte 
Syftet med stödet till intresseföreningar är att stimulera föreningar att erbjuda 
och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun.

Stöd kan erhållas av
Förening med lokal anknytning och ett gemensamt intresse som bedriver 
samhällsangelägen verksamhet och inte definieras av idrott eller kultur, 
exempelvis pensionärs- eller handikappföreningar.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för intresseföreningens medlemmar.

Riktlinjer
- Bidrag utgår med 33 kr/medlem folkbokförd i Ängelholms kommun.

- Bidraget grundar sig på uppgifter avseende föregående kalenderår. 

- Förening kan inte erhålla både stöd till intresseförening och 
verksamhetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både stöd till intresseförening och lokalt 
aktivitetsstöd.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 februari för föregående kalenderår.
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Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Till ansökan ska bifogas budget för innevarande år samt bokslut, verksamhets- 
och revisionsberättelse för föregående år. Till ansökan bifogas även 
medlemsförteckning. Denna ska innehålla namn och adress samt, om 
medlemsregistret innehåller det, personnummer på de medlemmar som 
förening ansöker om bidrag för.

Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda föreningar där kommunen 
kommer begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan också 
komma att besöka föreningens verksamhet. 

3.4 Landsbygdspotten
Syfte
Att bidra till ett mervärde för boende på Ängelholms landsbygd.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet som är öppen 
för alla och till förmån för invånarna på landsbygden i Ängelholms kommun.

Stödet ska användas till
Aktiviteter som utvecklar verksamheter på landsbygden som syftar till att 
stärka den lokala identiteten, stimulera det lokala samhället samt genomföra 
aktiviteter för att bevara natur-, kultur- och fritidsmiljöer.

Riktlinjer
- Stödet ges till förening som verkar på landsbygden i Ängelholms kommun.

- Definitionen av landsbygd är ett avstånd på 5-45 min till tätort om minst 
3000 personer.

- Stödet ges för del av verksamhetens budget. 

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Förening kan inte erhålla både stöd från landsbygdspotten och 
verksamhetsstöd.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.
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Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet.

Kommunen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan 
också komma att besöka föreningens verksamhet. 

4 Stöd för lokaler eller anläggningar
Stödet ges till föreningar för att stärka föreningarnas möjlighet att utöva och 
utveckla sin verksamhet i egna eller kommunala anläggningar.

4.1 Inventariestöd
Syfte
Syftet med stödet är att stärka förutsättningarna för föreningar att verka i egna 
lokaler. 

Stöd kan erhållas av
Förening som har eller kan komma att få lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag, 
verksamhetsstöd eller stöd till intresseföreningar samt bedriver verksamhet i 
icke kommunal anläggning.

Stödet ges till förening som behöver genomföra mindre fastighetsunderhåll 
eller inköp av inventarier inom sitt verksamhetsområde. Stödet ges till förening 
med verksamhet i icke kommunal anläggning.

Stödet ska användas till
Mindre fastighetsunderhåll eller inköp av inventarier som tillfaller föreningen.

Riktlinjer
- Stöd ges för del av budgeten.

- Stöd utgår med maximalt 20 000 kronor.

- Stöd fördelas utifrån kommunens budget.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan görs inför kommande 
kalenderårs aktiviteter. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.
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Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet. Föreningen ska kunna styrka dessa kostnader med kvitto vid ett 
eventuellt stickprov. Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda 
föreningar.

Kommunen kan också komma att besöka föreningens verksamhet. 

4.2 Skötselbidrag
Beslutas separat av nämnden för kultur, idrott och fritid.

4.3 Subventionerade taxor
Syfte 
Syftet med stödet är att ge stöd åt föreningar som bedriver verksamhet i 
kommunalt ägda lokaler. 

Stödet kan erhållas av
Ideell förening som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler i 
Ängelholms kommun. 

Riktlinjer
- Stöd ges till ideell förening i form av subventionerad taxa vid hyra av 

kommunalt ägda lokaler.

5 Generella uppföljningsrutiner
De generella uppföljningsrutinerna ska bestå av tät dialog med de verksamheter 
som följs upp. Om föreningens redovisning inte blir godkänd kan föreningen 
ges en erinran alternativt sanktioner.

61



Bidragsregler från 2020
- Översikt av förslag

62



2 (5)
2019-01-17

NKIF 2019/25

63



3 (5) 

Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stödet ska användas till

Stöd till 
verksamhet för 
barn och unga

Lokalt aktivitetsstöd Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en 
aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i 
Ängelholms kommun, för att ge barn och unga 
möjlighet att utvecklas, känna gemenskap och ha 
roligt.

Förening som 
bedriver ledarledd 
verksamhet för barn 
och unga i åldrarna 7-
25 år, eller för 
personer med 
funktionsnedsättning 
oavsett ålder.

Verksamhet som riktar sig 
till aktiviteter för barn och 
unga. Verksamhet som 
riktar sig till aktiviteter för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Lokalbidrag Att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av 
sådan art att egna eller förhyrda lokaler krävs. 
Bidraget ska jämna ut förutsättningarna mellan 
dessa verksamheter och verksamheter som bedrivs 
i kommunalt ägda lokaler, och gynna 
föreningslivets utveckling.

Förening som 
bedriver ledarledd 
verksamhet för barn 
och unga i åldrarna 
7-25 år. Förening 
som inte har 
möjlighet att 
bedriva verksamhet 
i kommunalt ägda 
lokaler.

Hyresavgifter eller 
konsumtionsavgifter 
kopplade till anläggningen 
för att bedriva föreningens 
huvudsakliga verksamhet. 
Bidragsgrundande 
kostnader är: kallhyra, 
räntekostnader, 
avskrivningskostnader, 
värme, VA, sotning, 
sophämtning, 
försäkringskostnader  för 
fastigheten (då föreningen 
äger fastigheten) eller 
ansvarsförsäkring (då 
föreningen hyr 
fastigheten).

Av unga för unga Att stärka möjligheterna för unga att organisera sig 
utifrån sina egna idéer, intressen och 
förutsättningar utanför det traditionella 
föreningslivet.

Ungdomar i 
åldrarna 13-19 år 
som organiserar sig i 
ett projekt riktat till 
andra ungdomar 
och som är öppet 
för alla.

Aktivitet så som konsert, 
festival, filmvisning, 
konstutställning, teater, 
LAN, föreläsning, 
modevisning, workshop, 
träningsaktivitet, cosplay 
med mera.
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Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stödet ska användas till

Stöd till 
verksamhet för 
Ängelholms 
invånare

Verksamhetsstöd Att främja ett rikt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter i Ängelholms kommun, och 
därmed skapa mervärden för medborgarna och ett 
attraktivt Ängelholm.

Förening som 
bedriver verksamhet 
som är öppen för 
alla och/eller 
bedriver publik 
verksamhet.

Verksamhet som bidrar till 
utvecklingen av 
Ängelholms kultur- och 
fritidsliv. Det innebär 
regelbunden, långsiktig 
verksamhet som innefattar 
eget skapande, så som 
konstnärskollektiv eller 
kursverksamhet, eller 
publik verksamhet som 
kommer det offentliga 
kultur- och fritidslivet till 
godo, så som konserter, 
utställningar, traditions- 
och högtidsfiranden, 
pedagogisk verksamhet 
med mera.

Projektstöd Att få idéer att växa och bli del i det som gör att 
Ängelholm har ett rikt kultur- och fritidsliv. 

Förening som vill 
realisera en idé i 
projektform.

Aktivitet så som konsert, 
utställning, tävling, 
idrottsarrangemang, riktad 
verksamhet för nya 
målgrupper, föreläsning, 
workshop med mera.

Stöd till 
intresseföreningar

Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en 
aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun.

Förening med lokal 
anknytning och ett 
gemensamt intresse 
som bedriver 
samhällsangelägen 
verksamhet och inte 
definieras av idrott 
eller kultur, så som 
pensionärs- och 
handikappföreningar.

Verksamhet som riktar sig 
till aktiviteter för 
intresseföreningens 
medlemmar.

65



5 (5)

Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stöd ska användas till

Stöd för lokaler 
eller 
anläggningar

Inventariestöd Att stärka förutsättningarna för 
föreningar att verka i egna lokaler. 

Förening med 
verksamhet i icke 
kommunal 
anläggning.  

Mindre fastighetsunderhåll 
eller inköp av inventarier 
som tillfaller föreningen.

Skötselbidrag Beslutas separat av nämnden för kultur, idrott och fritid.

Subventionerade taxor Att ge stöd åt föreningar som bedriver 
verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Ideell förening som 
bedriver verksamhet 
i kommunalt ägda 
lokaler i Ängelholms 
kommun.

Stödet erhålls i form av 
subventionerade taxor vid 
hyra av kommunalt ägda 
lokaler.

Landsbygdspotten Att bidra till ett mervärde för boende på 
Ängelholms landsbygd.

Förening som 
bedriver en etablerad 
och kontinuerlig 
verksamhet som är 
öppen för alla och 
till förmån för 
invånarna på 
landsbygden i 
Ängelholms 
kommun.

Aktiviteter som utvecklar 
verksamheter på 
landsbygden som syftar 
till att stärka den lokala 
identiteten, stimulera det 
lokala samhället samt 
genomföra aktiviteter för 
att bevara natur-, kultur- 
och fritidsmiljöer.
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Svar på medborgarförslag om bevarande av Nils Möllers konstverk 
på Åsboskolan

Ärendebeskrivning
Hans-Olof Bengtsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bevara Nils Möllers 
konstverk Hieroglyfer som monterades i Åsboskolans samlingssal 1964. Verket föreslås 
monteras ner i samband med Åsboskolans rivning i vår. Förslagsställaren föreslår att verket 
exempelvis skulle kunna placeras på Stadsbiblioteket till glädje för alla i kommunen.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 13 januari 2019
Beslut i kommunfullmäktige daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande verksamhet Kultur och stad daterad den 20 februari 2019

Utredning
Nils Möllers glaskonstverk Hieroglyfer monterades 1964 på en vägg i Åsboskolans samlingssal. 
Konstverket består av nio delar färgat tjockt glas som är ingjutna i betongplattor. Metallfolien 
på glasets baksida skapar en lyster som ger en reflekterande effekt. Efter besök på plats kan 
det konstateras att verket är i gott skick och möjligheten att montera ner verket för att 
återuppsätta det i en ny miljö bör därför utredas vidare.

I skrivande stund har Ängelholmslokaler anlitat expertis för provborrning i syfte att bedöma 
kostnad för nermontering. Då Åsboskolan ska rivas föreslås kostanden för nermontering av 
konstverket belasta rivningsprojektet. 

Med anledning av att Stadsbiblioteket planerar för en omfattande ombyggnad, finns det 
möjlighet att beakta Hieroglyfers återuppsättning på lämplig vägg. Denna kostnad kan då belasta 
Stadsbibliotekets ombyggnad. Arkitekten som tagit fram ritningen för ombyggnad föreslår 
lämplig placering av konstverket. Konstnärens son, arkitekt Pontus Möller har erbjudit sig att 
lämna synpunkter och företräder härmed konstnären och upphovsrätten. Ett annat skäl att 
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återmontera Nils Möllers verk är att Stadsbibliotekets ombyggnad inte omfattas av 1%-regeln 
då det endast utgår medel för konstnärlig gestaltning vid ny- och tillbyggnad. 

Hållbarhetsperspektiv
Tillvaratagandet av ett befintligt konstverk, som kan monteras ner och återuppsättas utan 
större kostnader, är ur ett hållbarhetsperspektiv gynnsamt utifrån flera aspekter. 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslås besluta

att godkänna svar på medborgarförslaget, samt

att översända densamma till förslagsställaren och till kommunfullmäktige som information

_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
Hans-Olof Bengtsson
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Svar från nämnden för kultur, idrott och fritid till  

Tack för ert medborgarförslag om att bevara  konstverk på Åsboskolan. Förslaget 
är mycket bra och vi har vidtagit åtgärder för både nermontering i samband med Åsboskolans 
rivning, och en återuppsättning i Stadsbiblioteket, som planeras genomgå en större 
ombyggnad under 2020. 

_____

Med vänlig hälsning,

Charlotte Engblom
Ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid

Ordförande
Charlotte Engblom
0431-870 00
info@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Medborgarförslag

Ärendenummer 190111-MEF-VJ15

Inskickat 2019-01-13 21:23

Dina uppgifter

Förnamn

Förslag

Rubrik på förslaget Bevara konstverk från rivningshotade Åsboskolan

Förslag och motivering

Förslag:
Bevara konstverk av Ängelholms konstnären, 
monterat i Åsboskolans samlingssal i källaren 1964.
Konstverket består av 9 delar enlig min uppfattning lätt att
montera ner och bevara. Se bifogar bild.

Motivering:
Kostverket skulle kunna bli till glädje för alla i kommunen
genom exempelvis placering som utsmyckning i
biblioteket eller på en fasad på en offentlig plats i
Ängelholm.

Bifoga fil till förslaget

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se


NNiillss  MMöölllleerr..ddoocc  
  

ÅÅrr  11996644  uuppppfföörrddee  äännggeellhhoollmmsskkoonnssttnnäärreenn ssiitttt  vveerrkk  ””HHiieerrooggllyyffeerr””  ii  ssaammlliinnggssssaalleenn  
ppåå  ÅÅssbboosskkoollaann  ((ddååvvaarraannddee  YYrrkkeesssskkoollaann))  ii  ÄÄnnggeellhhoollmm..  KKoonnssttnnäärreenn  ttjjäännssttggjjoorrddee  vviidd  ddeennnnaa  ttiidd  
ssoomm  lläärraarree  ppåå  sskkoollaann..  
  
VVeerrkkeett  bbeessttåårr  aavv  eetttt  ssttoorrtt  aannttaall  oolliikkffäärrggaaddee  oocchh  oolliikkffoorrmmaaddee  bbiittaarr  aavv  ttjjoocckktt  ggllaass..  BBiittaarrnnaa  
fföörrssååggss  mmeedd  ssttaannnniioollppaappppeerr  ppåå  bbaakkssiiddaann  fföörr  aatttt  ggee  llyysstteerr  åått  kkoonnssttvveerrkkeett..  
DDeessssaa  ssiitttteerr  iinnggjjuuttnnaa  ii  ttoottaalltt  99sstt  rreekkttaanngguulläärraa  bbeettoonnggppllaattttoorr  ii  oolliikkaa  ssttoorrlleekkaarr..  PPllaattttoorrnnaa  
aapppplliicceerraaddeess  uuttaannppåå  eenn  bbeeffiinnttlliigg  vväägggg  mmeedd  gguulltt  tteeggeell..    

  
((BBiillddeenn  ggeerr  iinnttee  ffuullll  rräättttvviissaa  vvaarrkkeenn  åått  ffäärrggeerr  eelllleerr  
ffoorrmmeerr))  
  
  
  
  
  

  
NNuu  sskkaallll  sskkoollaann  rriivvaass!!  LLåått  iinnttee  ddeettttaa  vvaacckkrraa  kkoonnssttvveerrkk  ggåå  ttiillll  ssppiilllloo!!  
  
MMiinn  öönnsskkaann  äärr  
  
AATTTT  KKOONNSSTTVVEERRKKEETT  RRÄÄDDDDAASS  TTIILLLL  EEFFTTEERRVVÄÄRRLLDDEENN  
  
LLÅÅTT  DDEETT  BBLLII  TTIILLLLGGÄÄNNGGLLIIGGTT  FFÖÖRR  AALLLLMMÄÄNNHHEETTEENN  II  VVÅÅRR  KKOOMMMMUUNN  PPÅÅ  EENN  
OOFFFFEENNTTLLIIGG  PPLLAATTSS  II  ÄÄNNGGEELLHHOOLLMM  TTIILLLL  GGLLÄÄDDJJEE  FFÖÖRR  AALLLLAA  
  
DDeett  sskkuullllee  kkaannsskkee  kkuunnnnaa  aannvväännddaass  ii  BBIIBBLLIIOOTTEEKKEETT  ssoomm  sskkaallll  rreennoovveerraass  eelllleerr  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 21                  Dnr   KS 2019/34

Medborgarförslag från  om att bevara konst av 
 som är monterat i Åsboskolan

Ärendebeskrivning
 föreslår att konstverket uppfört av ängelholmskonstnären  

som är monterat på Åsboskolan ska bevaras.  anser att konstverket 
skulle kunna bli till glädje för alla i kommunen genom exempelvis placering som utsmyckning i 
biblioteket eller på en fasad på en offentlig plats i Ängelholm. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 13 januari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till nämnden för kultur, idrott och fritid. 

_____

Beslutet expedieras till:
Nämnden för kultur, idrott och fritid
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enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Förslag på Region Skånes kulturpristagare 2019

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd delar årligen ut ett kulturpris i syfte att lyfta fram och premiera 
enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt 
skapade i vid bemärkelse. För 2019 är prissumman 100 000 kr. Region Skånes kulturnämnd 
välkomnat förslag på pristagare från de skånska kommunernas kulturnämnder eller 
motsvarande. 

Beslutsunderlag 
Epost från Region Skåne daterad den 13 februari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 28 februari 2019

Utredning
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram 
och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom 
konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt 
konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Personen ska ha 
anknytning till Skåne. Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2019 är 
100 000 kronor. Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation, men det kan 
inte sökas. Kommunens nominering bidrar till att fler konstnärer och kulturskapare blir 
synliga.

Hållbarhetsperspektiv
Nämnden för kultur, idrott och fritid har beaktat de olika hållbarhetsperspektiven vid 
nominering av pristagare.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid besluta

att utse NN till Ängelholms kommuns förslag till Region Skånes kulturpristagare 2019
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_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Region Skånes Kulturnämnd

Epost



Linda Wahlström
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Registrator
SV:förhandsinformation om kommunernas nominering till Region Skånes kulturpris 2019

Från: Kurowska Jadwiga fmailto:Jadwiga.Kurowska@skane.se]
Skickat: den 13 februari 20L9 t6:46
Till: kof@bjuv.se; kommunsWrelsen@bromolla.se; burlovs.kommun@burlov.se; bastads.kommun@bastad.se;
Kulturochfritidsnamnden@eslov,se; kulturnamnden@helsingborg.se; kulturnamnden@hassleholm.se;
kultur@hassleholm.se; kulturochfritid@hoqanas.se; kfu@horby.se; kulturofritid@hoor.se; kultur.fritid@klippan,se;
kultur.fritid@kristianstad.se; bildningsnamnden@kavlinge.se; fritidochkultur@landskrona.se;
kulturochfritidsnamnd@lomma.se; kultur-fritid@lund.se; kulturkansli@malmo,se; kommunstytrelsen@osby.se;
kfn@perstorp.se; kommunhuset@perstorp.se; kulturfritidsnamnden@simrishamn.se; familjeforvaltningen@sjobo.se;
kansli@skuruo.se; kommunen@staffanstorp.se; info@svalov.se; registrator.kof@svedala.se; kommun@tomelilla.se;
kulturfritid@trelleboro.se; vellinge.kommun@vellinqe.se; kultur@ystad.se; bin@astorp.se; Registrator;
asa2.jonsson@orkelliu nga.se; komm unen@ostragoinge.se
Ämne: förhandsinformation om kommunernas nominering till Region Skånes kulturpris 2019

Ti I I ko m m u n e rn o s ku ltu rn ä m n d e r och fö rvo ltn i n g a r

Detto är förhandsinformation till nömndsekreterare i kulturnömnd eller motsvarande

Vem blir Region Skånes kulturpristagare 2019?

Region Skånes kulturnämnd välkomnar förslag på kulturpristagare från de skånska kommunernas
kulturnämnder/motsva ra nde och förva ltninga r.

Ffån ple¡ 18 feblral! kan d!¡ lCommqn nominerakulturprlStagare. Gq oSs förslag på en person och en kort
motivering, senast den 22 mars 2019.

Om nominering till kulturpris
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda
individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidragit till förnyelse och utveckling av
kulturlivet. Personen ska ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2019 är L00 000 kronor

Pristagare kan nomineras av enskild person och organisation, men det kan inte sökas.

Kommunens nominering bidrar till att fler konstnärer och kulturskapare blir synliga !

Vi ser fram emot kommunernas nomineringar!

Vänliga hälsningar

Annelien Van Der Tang-Eliasson

Utvecklare

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne



Tel 040-675 37 40

gm

Vänliga hälsningar
Jadwiga Kurowska

Jadwiga Kurowska
Kommunikatör
Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne

Postadress: Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn: +46 (0)40-67537 26
sms: 0768-87 19 61

iadwiqa. kurowska@skane.se
skane.se/kultur

Region Skåne ansvarar för hãlso- och sjukvården, utveckl¡ngen av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här

2
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid

Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ofta kallad GDPR, tillämpas som lag i Sverige 
sedan den 25 maj 2018.

Enligt artikel 37 i förordningen skall en myndighet eller ett offentligt organ utnämna ett 
dataskyddsombud (DSO). DSOs 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, Datainspektionen (DI). En fullständig beskrivning av 
uppgifterna finns i artikel 39.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 6 mars 2019.

 
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Sara Holm till dataskyddsombud för nämnden för kultur, idrott och fritid.

_____

Maria Birgander Linda Wahlström
Verksamhetschef kultur och stad Nämndsekreterare
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Beslutet expedieras till:
Dataskyddsinspektionen
Valt dataskyddsombud
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Anmälan av delegationsbeslut

 
 
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut:

1. Kultur och stad 190201-190228

_____
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Delegeringsbeslut avseende ansökan om bidrag från Lergökarallyt

Ärendebeskrivning
 på uppdrag av Lergökarallyt ansökt om ett kulturbidrag på 30 000 kr för att 

dels kunna genomföra den hittills årliga bilträffen, dels för att kunna marknadsföra 
evenemanget på riksnivå. Lergökarallyt har tidigare år beviljats evenemangsstöd men i år 
beslutade föreningen att genomföra rallyt efter det att sista ansökningsdag för evenemangstöd 
löpt ut.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan från Lergökarallyt daterad den 30 januari 2019

Nämnd: Nämnden för kultur, idrott och fritid

Delegat: Maria Birgander

Delegationsrätt: Nr 4 - att fatta beslut om avslag på allmän ansökan om bidrag av 
kommunen till diverse aktiviteter eller verksamheter

Beslut: Ansökan om bidrag till Lergökarallyt 2019 avslås. Föreningen föreslås 
söka bidrag inom ramen för landsbygdspotten eller evenemangsstöd 
till nästa år istället. 

För Kultur och stad

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Delegeringsbeslut avseende ansökan om projektstöd till visfestival 
vid Västersjön 2019

Ärendebeskrivning
Ljungabolets Intresseföreningar har inkommit med ansökan om projektstöd för att genomföra 
en visfestival vid Västersjön fredag den 26 juli 2019. Föreningen ansöker om 100 000 kr som 
ska finansiera gager, marknadsföring, ljus- och ljudteknik, tillstånd mm. Visfestivalen, som 
tidigare arrangerats vid ett antal tillfällen, har till syfte att främja viskonsten i kommunen.

Beslutsunderlag
Ansökan om projektstöd för Visfestival 2019 daterade den 3 januari 2019
Delegeringsbeslut Kultur och stad daterad den 28 februari 2019

Nämnd: Nämnden för kultur, idrott och fritid

Delegat: Maria Birgander

Delegationsrätt: Nr 4 - att fatta beslut om avslag på allmän ansökan om bidrag av 
kommunen till diverse aktiviteteter eller verksamheter

Beslut: Maria Birgander beslutar på delegation av nämnden för kultur, iIdrott 
och fritid att avslå ansökan om projektstöd för visfestival vid 
Västersjön 2019. Föreningen föreslås istället ansöka om 
evenemangsbidrag inför 2020. 

För Kultur och stad

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid
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