
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-10-18

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Plats och tid: Åvalla, Södra kyrkogatan 3, 2021-10-18, kl. 14:00-15:50

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L)
Christina Hanstål (M)
Johnny Hagman (M)
Mats Sahlin (SD)
Kitty Olofsson (S)
Tina Cherven (KD)
Tommy Jönsson (S)
Jesper Wendel (MP) ersätter Susanne Resmark (M)
Daniel Coloka (S) ersätter Susanne Jönsson (S)
Rose-Marie Broman (SD) ersätter Göran Claesson (SD)

Övriga närvarande: Lars Persson, avdelningschef, § 74
Mai Kurdve, kultursamordnare, § 74
Kornelia Johansson, projektledare, § 74
Peter Björkqvist, enhetschef
Nina Wenedikter, handläggare
Maria Birgander, chef kultur och stad
Elisabeth Alm, sekreterare

Paragrafer: 72-79

Protokollet är digitalt justerat av:

Charlotte Engblom-Carlsson, Ordförande

Christina Hanstål, Justeringsperson

Daniel Coloka, Justeringsperson

Elisabeth Alm, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-22

Datum för anslags nedtagande: 2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 72

Val av justerare

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Christina Hanstål (M) och Daniel Coloka (S) att justera dagens protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 73

Godkännande av dagordning

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna föredragningslistan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 74 Dnr. NKIF 2021/5

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Sommarlovsaktiviteter
Lars Persson, avdelningschef Fritid i generationer, informerar: Under 
sommarveckorna 23 – 32 deltog totalt 7865 barn och ungdomar i över 200 olika 
aktiviteter. Aktiviteterna skedde både i kommunal regi och i samverkan med det 
civila samhället. Parkour, Blokart, seglarskola och BMX  är ett axplock av 
aktiviteterna som fanns tillgängliga. 

Kulturveckan
Kultursamordnare Mai Kurdve informerar: Kulturveckan i Ängelholm arrangeras 
årligen under höstlovet med ett program som ska vända sig till både barn, 
ungdomar och vuxna. Kulturveckan startar den 23 oktober vid rutan på Storgatan 
och fortsätter därefter med kommundirektörens invigningstal på Stortorget. Årets 
tema är tid. Programmet för Kulturveckan presenteras på kommunens hemsida. 
Nytt för i år är att aktiviteter anmäls via e-tjänst. 

Återrapport byadialog
Projektledare Karolin Johansson informerar: Den 27 september var boende i de 
södra delarna av kommunen inbjudna till byadialog i matsalen på Strövelstorps 
skola. 37 besökare kom. Gruppdiskussioner genomfördes om nuläget, tankar inför 
framtiden samt om konkreta förslag om vad byapengen (500 tkr/år) kan användas 
till. Resultatet av byadialogen ska sammanställas och kommer redovisas för 
nämnden vid ett senare tillfälle. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 75 Dnr. NKIF 2019/63

Delårsuppföljning 2021

Ärendebeskrivning
Kultur och stad informerar om delårsuppföljning avseende nämnden för kultur, 
idrott och fritids verksamheter per 2021-08-31. Rapporten innehåller en 
sammanfattning av årets viktigaste händelser, måluppföljning för vart och ett av 
kommunfullmäktiges fyra perspektiv och en ekonomisk analys.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2021
Nämnden för kultur, idrott och fritids delårsrapport per den 31 augusti 2021

Föredragande tjänsteperson
Maria Birgander, chef kultur och stad
Anders Kronfelt, ekonom

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna uppföljningen per den 31 augusti 2021.

Beslutet ska expedieras till
Ekonom
Planeringschef Samhälle
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2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 76 Dnr. NKIF 2021/54

Ängelholmsförslaget - Skateparker i kommunens 
större tätorter

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande skateparker i kommunens större 
tätorter. Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger mindre skateparker i 
betong i Munka Ljungby, Hjärnarp, Strövelstorp och Vejbystrand för att ge de barn 
som bor där samma möjlighet att kicka/skejta som de som bor inne i Ängelholm.

Förslaget är inlämnat den 15 april 2021 och det har fått 78 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad, daterat den 29 september 2021.

Ängelholmsförslaget - Skateparker i kommunens större tätorter, inkommet den 
15 april 2021

Föredragande tjänsteperson
Peter Björkqvist, enhetschef Bad, idrott och friluftsliv

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

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att anse Ängelholmsförslaget – Skateparker i kommunens större tätorter besvarat 
samt publicera beslut och motivering till beslut på www.engelholm.se som svar till 
förslagslämnaren. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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NKIF § 77 Dnr. NKIF 2021/56

Ängelholmsförslaget - Utegym, skatepark och lekplats 
i Havsbaden

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande anläggande av utegym, skatepark 
och lekplats i Havsbaden. Förslagsställaren föreslår att dessa tre mötesplatser 
anläggs intill varandra så att hela familjen kan ha roligt tillsammans och barn kan 
träffas och leka ihop. 

Förslaget är inlämnat den 8 mars 2021 och det har fått 51 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 29 september 2021
• Ängelholmsförslaget – Utegym, skatepark och lekplats i Havsbaden, inkommet 

den 8 mars 2021

Föredragande tjänsteperson
Peter Björkqvist, enhetschef Bad, idrott och friluftsliv

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

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget – Utegym, skatepark och lekplats i Havsbaden samt 
publicera beslut och motivering till beslut på www.engelholm.se som svar till 
förslagslämnaren. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 78 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden:

 Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 164: Motion från 
Susanne Jönsson (S) om inrättande av träffpunkt för E-sport.

 Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2021, § 168: Uppdrag till 
Nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och 
tjänsteplanering inom kulturskolan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-10-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 79 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut 2021-04-20 – 2021-10-11: 

Delegationsbeslut Handlingsnummer Diarienummer

Konstinköp 271980 NKIF 2020/27

” 271981 ”

” 271982 ”

” 271983 ”

Stöd till föreningar med 
social verksamhet

272194 NKIF 2020/101

Beslutsattestanter 
NKIF sommar 2021

274212 NKIF 2020/15

Sponsoravtal Munka 
Ljungby IBK 2021

274503 NKIF 2019/28

Konstinköp 274847 NKIF 2020/27

” 274857 ”

” 276288 ”

” 276289 ”

Stöd till särskilt viktig 
verksamhet, 
Brottsofferjouren

278684 NKIF 2020/102

Bidrag till Engelholms 
Marching Band

278972 NKIF 2021/65
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