
SAMMANTRÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -04-1 6

Nämnden för I{ultur,Idrott och Fritid
.¡lNcEr,HoIl\{s

KOMMUN

Plats och tid: Stadsbiblioteket, Torgtummet, 201.9 -04-1.6, kl. 09:00-12.00

Beslutande: Chatlotte E ngblom-Cadsson (L)
Chdstina Hanstål (ñ1)

SusanneJönsson (S)

Dorthe Sjöholrn (SD)

Johnny Hagman (l\4)

Susanne Resmark (IVf)

I(jell-Arne Nilsson (S)

Mats Sahlin (SD)
Iltty Olofsson (S), tjg. ers. för I{arin Bergström (S)

Lars Rask (KD), tjg. ers. förJohan Claesson (I{D)
Adam I{ylberg (C), tjg. ers. för Ulf Mattsson (C)

Ersättare: Birgitta Rahl (v!
Jesper Wendel (N4P)

Rose-Marie Broman (SD)

Övtiga närvarande: Linda Wahlström, nämndsekreterare
MariaBrgander, chef kultut och stad
Louis Palmgren, handläggare kultur och stad
Susann Toft, enhetschef kultur och stad

LJtses att iustera: Susanne Jönsson, Chdstina Hanstål Patagtafet: 27 -40

Sekreterare ,-¿* a

Ordförande t/.-

Justerare
Susanne Jönsson, Christina Hanstål

?sW
Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019 -0 4-1 6

Nämnden för Kultur,Idrott och Fritid

ANSLAG/BEVIS

Ptotokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats,
www.engelholm.se

Organ:

Sammanträdesdatum:

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Fönaringsplats för protokollet:

Underskrift

Nämnden för I(ultur, Idrott och Fritid

201,9-04-16

201,9-04-1.8

2019-05-10

Stadshuset i AnEelholm

t8^^O.-út 
"r^----Linda Wahlström

ab
Just. sign.

SJ7
Utdtagsbestyrkande
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Sammanttädesdahrm 2079 -0 4-1 6

Nämnden för Kultur,Idrott och Fdtid
ÅNcEl,Hor.ùrs

KOMMUN

lnnehållsförteckning

$ Ärendebesktivning Dnr. NKIF

27 Yal av justedngspersoner samt beslut om plats, dag och tid för
justeringen

Godkännande av dagordningen NKIF' 2019

Informationsärenden NKIF 20 1 9

Investeringsprojekt, Skäldervikens IP, projektm 9 6724

Yttrande över remiss NSR Regional avfallsplan 201,9 - 2023

Samvetkan med det civila samhället

I(vartersnamn för del av Angelhol m 6:6, DP 1 1 1 1

Bidragsreglet fuân2020

I(ulturpris 2019

Ängelholms kommuns kulturstipen dter 201,9

Idrottspriser 2019

Val av ny ledamot till nämndsberedning kultur

Regler för skötselbidrag

Ätenden för kännedom

2019/36

2019/37

2019/34

2019/12

201,9 /62

2019/43

2019 / 64

201,9/2s

201,9/t0

2019/40

2019 / s9

201,9/78

20L9 / \s

201,9/38

28

29

30

31,

32

JJ

34

35

36

37

38

39

40

** (,(,t
Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019 -04-1. 6

Nämnden för l(ultur,Idrott och Fritid

NKrF S 27 Dnr. NI(IF 2019/36

Val av justeringspersoner samt beslut om plats, dag och tid för
justeringen

Ärendebeskrivning
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och wå justeringspersoner.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1,. Till att justera dagens protokoll utses SusanneJönsson och Christina HanståI.

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Angelholrn torsdagen den 18 april kl. 08.30

4 sr A[,
Just. sþ. Utdragsbestytkande
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Nämnden för I(ultur, Idrott och Fritid

NKIF 5$ 28 Dnr. NI(IF 2019/37

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för nämnden för kultur, idrott och fritid åligger det ordföranden att aîsve;t^
för nämndens möten och dagotdningen till sammanträdena.

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

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1.. Dagordningen godkänns efter tillägg 
^v 

exttaàreîde "I{omplettering gällande nya regler
för skötselbidrag".

? e7 0i,'*

Just. sign Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l(ultur,Idrott och trritid

NKrF S 29 Dnt. NI(IF 201,9/34

Informationsärenden

Ärendebeskrivning
l. X-Sites

Nina Wenedikter, konstpedagog

2. E,]Ù,f2020 F17 och för-EM 2019
Daniel Henrysson, fritidskonsulent

3. Nämndens budgetförslagã020
Maria Birgander, chef kultur och stad

4. Handlingsplan bad, idtott och friluftsliv,
Information inför beslut i nämnden nästa månad
Louis Palmgren, handläggare

q st (lr,
Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I{ultur, Idrott och F'ritid

NKIF S 30 Dnt. NI(IF 201.9/1.2

lnvesteringsprojekt, Skäldervikens lP, projektnr 96124

Ärendebeskrivning
Projekt 961,24 upprustning Skäldervikens IP genomfördes hösten 201,7 och våren 2018. För
fuamtagande av handlingar anlitades kommunens upphandlade konsulfrma Tyréns. Dessa

handlingar utgjorde underlag för entreprenören i sitt arbete. Växtbädden ska enligt riktlinjer
från Svenska fotbollsförbundet inneh àLla 30o/o jord och 70o/o sand. I de framtagna
handlingarna ftänTyréns är förhållandet det omvända, dvs 70%o jord och 30o/o sand.Juridisk
process pågfu mellan Angelholms kommun och Tyténs gällande dessa felaktigheter.

Beslutsundertag
Tjänsteutlåtande verksamheten I{ultur och stad den 9 api:.L201.9

Beslut från NI{IF $13 den 18 febnrari 2019
Rappott från ESL GROUP AB
I{ostnadsfördelning av omläggning Skäldervikens IP

Föredragande
Fritidskonsulent Daniel Henrysson föredrar ärendet.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att upphäva nämndens beslut från den 18 februari 2019 S 13

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till investeringsbudget 2020 ska innehålla
förslag på 3,8 miljoner kronor för att ätgàrda felkonstruktionen på Skäldervikens IP under
sommaren2020

att,\ngelholms kommun fortsätter den juridiska processen mot Tyréns

Beslutet expedieras titt:
Verksamheten l{ultut och stad

?"y
fust. sign. Utdragsbesryrkande
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Nämnden föt I{ultur, Idrott och Fdtid

NKIF S 31 Dnr. NI{Itr 201,9/62

Yttrande över remiss från NSR - Regional avfallsplan 2019 - 2023

Ärendebeskrivning
NSR har tagit fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Åstorp och Angelholm. Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans
övet kommungränser vetka för att minska avfallets mängd och fadighet samt styra
kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande l(ultur och stad daterad den 20 marc 2079
Regional avfallsplan 201,9 -2023

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och ftitid beslutar

att nämnden för kultur, idrott och fritid inte har nâ,got att eitma

Beslutet expedieras titt:
Verksamheten l{ultur och stad
NSR AB, 251, 89 Helsingborg alt. nsr@nsr.se

Çæ Uv
Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I{ultur,Idrott och Fdtid

NKrF'S 32 Dnr. NI{IF 2019 /43

Samverkan med det civila samhället

Ärendebeskrivning
Under 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer inom
det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktut för dialog och
samråd. Som ett led i regeringens överenskommelser har Familjen Helsingborg tagit fiam 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 föt såväl

kommun som det civila samhället.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten I{ulrur och stad daterad den 11 fet>ruati 201.9

Förslag på överenskommelse med det civila samhället
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterad dcn 24 april 201 7 $ 93
Slutrapport - samverkan med det civila samhället

Yrkanden
Christina Hanstål (X!: Bifall till "att-sats" nr. 1 och 3 i tjänsteutlåtandet. Ny lydelse pâ"aft-
sats" nr. 2 - Förualtningschefen f,år i uþþSlft att hitta en fnaniell läsning inoru kommanens ram 2020 jir
a t t ti / lgo dogti ra sig i n te n tio n e rn a m e d.þ rs lage t.

SusanneJönsson (S): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, allarre "att-satserna"

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på "att-satserna 1 och 3" i tjänsteutlåtandet och fìnner
att dessa bifallits.

Dàrpâ ställer ordföranden proposition på "att-sats 2" i tjänsteutlåtandet resp. "att-sats 2" i
yrkandet från Christina Hanstål (NQ. Ordföranden finner att yrkandet lrån Christina H¿nstål
har bifallits. Omröstning begärs. tröljande omröstningsordning godkänns :

Ledamot som vill bifalla yrkandet från Christina Hanstål röstarJA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Susanne Jönsson (S) röstar NEJ

çEr0*
Just. sign. Utdragsbestytkande
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Nämnden för l(ultur,Idrott och Fritid

Omröstningen faller ut med 8JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Ndmndenfir kultun idrou ochfritid har såledu besliltat att bfallaykandetfr,ån Christina Hanst,ål (AtI).

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på övetenskommelse

att förvaltningschefen får i uppgift att hitta en fìnansiell lösning inom kommunens ram2020
for att tillgodogöra sig intentionerna med förslaget

att överenskommelser bö\ar tecknas från och med den 1 januan 2020 under förutsättning att
fìnansiering till heltidstjänst medges

Beslutet expedieras till:
Verksamheten I{ultur och stad

JA-töster:
Chdstina Hanstål (1\{)

Dorthe Sjöholrn (SD)

Johnny Hagman (lVt)

Susann Resmark (lVI)

Adam Kylberg (C)

Mats Sahlin (SD)
Lars Rask (I(D)
Charlotte Engblom Cadsson (L)

Nei-röster:
SusanneJönsson (S)

ICtty Olofsson (S)

I(jell-Arne Nilsson (S).

g sz Ut,

Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Nämnden för I(ultur,Idrott och Fritid

NKrF'S 33 Dnr. NI(IF 2019 /64

Kvartersnamn för del av Ängetholm 6:6, DP 1111

Ärendebeskrivning
Detaljplanen föt del av Ängelholm 6:6, Villan, Ängelholm vannlagakraft den 4 december
2018. Planen är belägen inom område som omfattas av kvartetsnamn och ska dätför ha en
fastighetsbeteckning som innehåller ett kvartetsnamn.

Det nya kvarteret är beläget norr om Höjavägen i stadsdelen Vülan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten I{ultur och stad daterad den 14 mars 201,9

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att fastställa det föreslagna kvartersnamnet Snödroppen

Beslutet expedieras titt:
Verksamheten I(ultur och stad
Planenheten

7st
Just. sign. Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l(ultr¡r, Idrott och Fritid

Dnr. NI(IF 2019/25NKrF S 34

Bidragsregler från 2O2O

Ärendebeskrivning
I oktober 2015 presenterade beredningen för I{ultur, idrott och fritid förslag på riktlinjer och
principer för föreningsstöd i Ängelholms kommun. I(ommunstyrelsen gav då huvuduppdrag
Samhälle i uppdrag att utreda beredningens förslag och i samband med det föreslå en lämplig
utformning för hur föreningsstödet ska hanteras. IJppdraget omfattar en översyn av redan
existerande föreningsstöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar, l>yalag, idrottsföteningar,
friluftslivsföreningar och intresseföreningar, samt eventuellanya bidragsformer för ungas egen

organisering.

Föreningsstödet har inte varit föremål för någon gundlig 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 pà nya bidragsregler. Med hjälp av detta förslag kan en
mer jämlik, tydlig och üansparent bidragsfördelning säkerställas. I(ostnaden för att genomföra
de nya bidragsreglerna fuâ,n 2020 uppskattas till en ökad budget på 150 tkr.

I uppdraget att Ta fuam nya bidragsregler ingår àven framtasandet av nye- regler för
skötselbidrag. Skötselbidragethar beslutats som ett separat ärende, se sâmmanttädesprotokoll
201.9-02-05 dnr NI{tr 201,9/1,5.

Bestutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten l(ultur och stad daterad den 1. aprrJ.201.9

Beslut NKIF' daterad den 27 marc 201,7 \ 34 dnr 201,5/61,

Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föteningsstöd daterad den 3 augusti
201,6 dm 201,5/61,

Översikt av bidragsre gler frã,n 2020
Detaljerade bidragsregler ftän 2020
Sammanfattning av remissyttranden gällande bidragstegler fuän 2020
Beslut NKIF 2019-03-18 Bidragsregler ftãn 2020

? st U',

Just. sign. lJ tdragsbesryrkande
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Nämnden för l(ultur,Idrott och Fritid

Yrkanden
Christina Hanstål (lVI): Bifall till förslagen till beslut i tjänsteudåtandet med undantag av det
förslagna ålderintervallet för lokalt aktivitetsstöd. Christina ytkat pä att åldersintervallet istället
ska fastställas till 7-20 år. Johnny Hagman (N{), Dorthe Sjöholrn (SD) och Susann Resmark
(1\[) instämmer i yrkandet.

Susanne Jönsson (S). Bifall till förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet med undantag av det
förslagna åldedntewallet för lokalt aktivitetsstöd. Susanne yrkar pâ, att ålderintervallet istället
ska fastställas till 5-25 år. I{itty Olofsson (S) och l{jell-Arne Nilsson (S) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet undantaget
åldersintervallet för lokalt aktivitetsstöd. Ordföranden fìnner att dessa bifallits.

Därpå ställer ordföranden proposition på de framlagda yrkandena om åldersinternvall för
lokalt aktivitetsstöd, dels yrkandet från (l$ m.fl. om 7 -20 ãr dels yrkandet från (S) om 5-25 ãr.

Otdföranden fìnner att yrkandet om7-20 år bifallits. Omröstning begärs.

Ledamot som vill bifalla yrkandet om åldersintervallet 7-20 är röstarJA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet om åldersintervallet 5-25 âr röstar NEJ

Omröstningen faller ut med 8JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

Ncirnndenfir køltur, idrou ochfritid har således beslutat att åldersinterualletfir lokalt aktiuitetsstöd ska

fasßtdlks ti// 7-20 ,år.

JA-röster:
Christina Hanstål (l\Q
Dorthe Sjöholrn (SD)

Johnny Hagman (Nd)

Susann Resmark (IVf)

Adam Kylberg (C)

Mats Sahlin (SD)
Lars Rask (i(D)
Charlotte Engblom Cadsson (L)

Nei-röster:
SusanneJönsson (S)

Iltry Olofsson (S)

Çell-,Arne Nilsson (S).

?svt-
Just. sign. Utdragsbesryrkande
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Nämnden för I(ultur, Idrott och Friud

Beslut

Nämnden föt kultur, idrott och fritid beslutar

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om
utökad rarr:.pâ,150 tkr

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föteslå
kommunfullmäktige besluta

att godkänna nya bidragsregler undantaget de nya bidragen "projektstöd" och"ay unga för
unga" samt åldersintervallet för det lokala aktivitetsstödet.

att fastställa åldersintervallet för lokalt aktivitetsstöd ttl|T -20 àr

att godkänna och inkludera de nya bidragen "projektstöd" samt "av uîga för unga" i nya
bidragsregler under förutsättning att fìnansiering av den ökade kostnaden på 150 tkr medges i
beslut om budget för fu 2020

attnya bidragsregler träder i kraft den1. januait 2020

Reservation
SusanneJönsson (S),I(itty Olofsson (S) och l(jell-Arne Nilsson (S) lämnar in skriftlig
reservation med följande lydelse:

"Vi Socialdemokrater yrkar pâ, att lokalt aktivitetsstöd blir från 5 - 25 âr.
Vi anser att det är vikúgt för barn i tidig ålder komma i kontakt med föreningslivet och få en
möjlighet till att testa på olika aktiviteter innan man bestämmer sig för en eller flera. Därför vill
vi se en sänkning till ålder 5 år. Det är också viktigt att vi ger allabarn samma möjlighet - i
beaktning av barnkonventionen.
Vi vet ocksâ att ungdomar, hamför allt flickor, väljer attlämna föreningslivet. Därföt tycker vi
socialdemokr^ter att det är extra viktigt att föreningarnakan fortsätta erbjuda verksamhet i
senare ären av ungdomstiden, alltså 20-25 àr".

Beslutet expedieras till:
Vetksamheten I(ultur och stad
I{ommuns tyrels en /kommun fullmäktige

?sr
Just. sign lJtdragsbesryrkande



Soc ia Idemokraterna
FRA fVI TIFSFARTIE T I A TT¡6ËLH ûLM

Yrkande infor beslut av lokaltaktivitetsstöd

Vi Socialdemokrater yrkar på att lokalaktivitetsstöd blir från 5 -25 är.

Vi anser att det är viktigt för barn i tidig ålder komma i kontakt med föreningslivet
och få en möjlighet till att testa på olika aktiviteter innan man bestämmer sig för
en eller flera. Därför vill vi se en sänkning till ålder 5 år. Det är också viktigt att vi

ger alla barn samma möjlighet - i beaktning av barnkonventionen.

Vi vet också att ungdomar, framför allt flickor, väljer att lämna föreningslivet.
Därför tycker vi socialdemokrater att det är extra viktigt att föreningarna kan

fortsätta erbjuda verksamhet i senare åren av ungdomstiden, alltså 20-25 âr.

Socialdemokraterna

Susanne Jönsson Kitty Olofsson Kjell - Arne Nilsson

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7,262 52 Ängelholm, 0431-106 08,

angelholm@socialdemokraterna.se. www.socialdemokraternaangel holm.se

SI
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Nämnden för I(ultur,Idrott och Fritjd

Dnr. NI{IF 2019/10NKF $ 3s

Kulturpris 2019

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut ett kultulpris pâ 25 000 kr. I{ultu¡priset delas ut till en
eller fleta personer som bidraget med värdefulla insatset inom kultutområdet. Den prisbelönta
verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen. I{ulturpris kan bara erhållas en gång
och kan inte sökas. I(ulturpriset delas ut i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar
Presdiefötslag datetat den 1 april 2019

Yrkanden
Christina Hanstål (r,!: Tilldela Ebba-Iftistina !Øingårdh Ängelholms kommuns kulturpds
201,9 med följande motivering: Med ett stort hjartaf;rAngelholm, och ett brinnande engagenang bland

barn och unga, bidrar Ebba Kristina Il/ingårdh genom sin konst att gära sin ongiuning b,åde färgstar,kare oth

mer hoppingiuande oausetl om det àr hemmø iller utomlands.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att tilldela Ebba-Kristina Wingårdh Ängelholms kommuns kulturpris 2019 med följande
motivering: Med ett stort hjärta fir Angekolm, och ett brinnande €ngøg€mang bland barn och ønga, bidrar
Ebba Kristina lYingårdh genom sin l<onst att göra sin omgiuning bådefärgstar,kare och mer hoppingiuandt

oausett om det rir henma eller atomlands.

Beslutet expedieras tilt:
E bba- ISis tina ìíingårdh

?s: W
Just. sþ. Utdragsbestyrkande
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Nämnden för l{ultur, Idrott och Fdtid
ÀNGIìI,HOI-IIIS

KOMMT]N

NKrF $ 36 Dnr. NI{IF 201,9/40

Angelholms kommuns kulturstipendier 2019

ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut kulturstipendier till ett värde av 17 000 kr. Stipendierna
utdelas som stöd och uppmunttan till fortsatt kulturell verksamhet. Vidare ska stipendiatenha
särskild anknytning till kommunen. Utdelningen sker på Sverþes Nationaldag den 6 juni.

Med anledning av få eller inga ansökningar de senaste ärenhar l(ulturskolan ftãn och med
201.9 fàtt i uppdrag att föreslå lämpliga kandidater.

Beslutsunderlag
Inkommen nominering ftån l{ulturskolan daterad 29 mars 201.9

Presidieförslag daterat den 1 aprtl 2019

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utdela två kulturstipendier 201.9 til följande peÍsoner:

Louise Liunglöf tilldelas ett stipendium på 8 500 kr följande motivering:
I-.oaise l.langlaf ()r en bliuande mu¡i,klcirøre som fck sina mu¡ikaliska grunder p,å Àngelholms ,kulturskola

och Rännegtrnnasieß musikprof /. Ddrefter gick hon musi/elinjen på S andsg,årdens folkhögskola i Helsingborg

Jiir att till slat bli aatagen ti// musi/<lriraratbildningen uid Malrnä musikhögskola. När hon gick p,å

Kalturs,ëolan meduerkade hon i a//tfrån poþgrwþþen Straps ti// barockoþeran Dido och Aeneas samt

masikalerna Lika/ olika och Jos$ där lton glorde minnesuärda rolltolkningar. Nu tka hon snart øt och

underuisa yä/u. Det ser uifraru enot.

Lukas Gustaf'sson tilldelas ett stipendium á 8 500 med följande motivering:
Lø,kas Guilafsson àr en ung sångare med sin bakgrund p,å Angelholns Kaltarskola. Efter Ka/tarskolan gic,k

han nasikgymnasium och sedaru þå Sandsgårdentfolkhögskola och kom så småningom i mlcket stor

konkanew in som enda arutagen þå sångsolistutbildningeru uid Malnii Masikhögskola.

Lu/<as harfir äurigt y'øngit tom solist uid nationaldagtfrandet i henfuigdsþarken uid tuå tillfcillen och y'ting d,å

Anthern ur Chess och Cwldet bleu ti// sand ur Kristinafrån Duuemåla. Han har uarit en uiktigpersonfir
Kulturskolan i Angelholn dcir han hjtiþt ti// rytcket ned alltfr,ån att scitta ljws tilt att hjciþa de mindre

baruen anderf)reställningar, och så /</art med sin sång!

Øst 0*
Just. sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Louise Ljunglöf
Lukas Gustafsson
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ldrottspriser 2019;
årets idrottsprestation, årets idrottprofil och årets idrottsledare

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun utser ådigen tre olika pristagare inom idrotl årets idrottsptestation,
årets idrottsprofil och årets idrottsledare. Priserna delas ut på Sveriges Nationaldag den 6 juni

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar
Presidieförslag daterat den 1 april 2019

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutat

att årets idrottsprestation tilldelas Martin Nathell, kanotist, med följande motivering:
Martin har under 2018 aunnit 3 SM guld, I SM siluer och / VM guld i U23. Han àr obesegrad nationellt

de senaste tre åren i Kl 500, '1000, 5000m. Mørtin cir alltid en fn forebildJìir klubbens angdornar, ui// att
a//a ska uara rued och ha /<a/ på trr)ningar och täulingar. Vi tir stolta äuer Martins prestationer i Suerige och i
uàrlden!

att årets idrottsprofil tilldelas Christer Ljungdahl, Hjärna¡ps Orienteringsklubb, med följande
motivering: Christergör längdskidåkning nöjlig i Angelholns kommun genom att anlciga s,kidsþår med

miniruala resurser och ett stlrt engagemang. Christer har ett mångarigt engagemang ì Hjcirnarþs oienterarna

och har på senare tid sökt och erhållit bidragfir att ,köpa in lcìngdskidorfir utlåning ti// allnänheten som ui//

þro u a þ å Lingds ki d,å kn ing.

att årets idrottsledare tilldelas Maja l{apusta, Angelholms Taekwondoklubb, med följande
motivering: Mala tir en trànare som ger a//tJi)r sinfirening. Troß sin ungø ålder dcir srudierna tar mlcket

tid ser Mala àndå ti// att kunna hå//a 4-5 tràningspass uarle uecka, tuå bamþar, ett teknil<pass och tuå

ttiulingsþats. Hon är dessølom coach fir tciulande ryböry'are. U töuer detta elitsatsar Maja dessutom pà sin

sþort, och har tre internationella tciu/ingar bara i mars. Föreningens medlemmara uttrycker stolthet öuer atl ha

ME'a nm lrcinare och þoängterar befldelsen au M@as €ngagemang.tlm sþzrrar.

Beslutet expedieras titt:
Martin Nathell
Christer Ljungdahl
Maja l{apusta

Utdragsbestyrkande
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Val av ny ledamot till nämndsberedning kultur

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott
och fritid och detta är godkänt av kommunfullrnäktige den 25 marc 201.9.

Till ny ledamot i nämnden utsågs Mats Sahlin (SD) (tidigare ersättare i nämnden) och till ny
etsättare utsågs Rose-Marie Broman (SD).

Med anledning av dettahar nämnden attvälja ny ledamot tjll nämdberedning kultur efter
Birgitta Markevärn (SD).

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Rose-Marie Broman (SD) till ny ledamot i nämndberedning kultur.

Beslutet expedieras till:
Vald ledamot i nämndberedning kultur
Nämndsekreterare
Registator
HR servicecenter

?;Y A*,
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Regler för skötselbidrag

Ärendebeskrivning
Den 5 februari 2019 beslutade nämnden för kultur, idrott och fritid att godkänna nya regler
för skötselbidrag. Beslutet som fattades innebär att nämnden för kultur, idrott och fiitids
förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om utökad rz;mpä 645 tlr;r.

Det har efter ärendets behandling i nämnden uppmärksammats att själva beslutet om regler
för skötselbidrag slutgiltigt ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamheten I(ultur och stad daterad 1.1. apñ,201.9
Sammanträdesprotokoll datend 5 februari 2019, NKIF'$ 8, Regler för skötselbidrag
Tjänsteutlåtande verksamheten I(ultur och stad daterad 28 januari 201.9

Beslut

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullrnäktige
besluta

att godkänna nya rcgler för skötselbidrag under förutsättning att finansiering av den ökade
kostnaden pä 645 tkr medges i beslut om budget för âr 2020

attnya regler föt skötselbidrag träder i kraft den 1. januari2020 under förutsättning att
finansiering medges

Beslutet expedieras titt:
I(ommuns tyrels en /I{ommun fullmäktige

Qdt U*
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Ärenden för kännedom

7. Beslut I<F 2019-03-25
Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Bfugitta Markevärn (SD) i
nämnden för kultur, idrott och fritid

2. Beslut från KF 2019-03-25 - Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya
otganisationen

Çsr A,
Just. sþ. Utdragsbestyrkande


