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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 51

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att utse Christina Hanstål (M) 
och Susanne Jönsson (S) att justera dagens protokoll.
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 52

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att godkänna dagordningen med 
följande ändring:

Ärende 11 ”Stöd till anskaffning av ny staty i Hembygdsparken” utgår och tas upp i 
nämndens presidieberedning på nytt. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 53 Dnr. NKIF 2021/5

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Investeringsprojekt Friidrott kopplat till bygglov
Enhetschef Peter Björkqvist informerar om de frågor som uppstått när bygglovet 
gått ut på remiss till bygglovsenheten och miljöenheten och meddelar att ytterligare 
utredningar krävs för att minimera sättningar i marken. 

Branden på Vattnets Hus och dess konsekvenser
Enhetschef Peter Björkqvist informerar om branden som uppstod i Vattnets hus 
tidigare i sommar och vilka konsekvenser det har fått. 

Covid-restriktioner på idrottsanläggningar
Enhetschef Peter Björkqvist informerar om förändringar i verksamheten utifrån 
Folkhälsomyndighetens lättnader i restriktionerna.

Land art- (X)sites och Skåneleden Konst - In motion
Handläggare Nina Wenedikter informerar.

Mellan den 22 juni – 7 november pågår (X)sites årliga landartutställning med 
utvalda konstnärer och platser längs Kattegattleden. I Ängelholm finns 
Amanuelabiy Abrahams verk att se vid Sven Jons Udde i Skälderviken. 

Skåneleden Konst – In Motion är ett kommunsamverkansprojekt med intresse i 
den offentliga konstens utveckling med perspektiv på stad och land. Projektet 
syftar till att främja besöksnäring och rörelse, med särskilt fokus på ungas hälsa. 
Under våren 2021 har konstnärer sökt och valts ut av en jury för att utforma 
vandringar som involverar ungas deltagande längs lederna i kommunerna. I 
Ängelholm blev det Monika Gora som kommer bilda en entré till skogen med 
verket Naturporten.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 54 Dnr. NKIF 2021/1

Budget 2022 och plan för 2023-2024

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 24 maj 2021 fastställt budgetdirektiv för 
år 2022-2024, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och 
investeringsbudget.  Enligt anvisningar och tidplan från ekonomikontoret ska varje 
nämnd senast den 15 september fatta beslut om ett förslag till budget baserat på de 
fastställda rambeloppen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2021 samt bilagor:
Bilaga 1: Nämndernas utvecklingsmål
Bilaga 2: Driftbudget NKIF
Bilaga 3: Investeringsuppgift per projekt
Bilaga 4a: Sammanställning investeringar
Bilaga 5: Kvalitetsdeklarationer
Bilaga 6: Förändrade taxor
Bilaga 7: Förändrad taxa för biblioteksverksamheten
Bilaga 8: Protokoll samverkan

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 maj 2021, § 111, och kommunstyrelsen 
den 24 maj 2021, § 106, inkluderande budgetdirektiv 2022-2024 samt bilagor med 
beslutade ramar. 

Föredragande tjänsteperson
Maria Birgander, chef kultur och stad
Anders Kronfelt, ekonom
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Deltar inte i beslutet
Susasanne Jönsson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet och 
återkommer med eget budgetförslag inför fullmäktiges budgetsammanträde.  

Mats Sahlin (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet och 
återkommer med eget budgetförslag inför kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde. 

Yrkande
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till samtliga att-satser förutom förslaget i den 
åttonde att-satsen om sänkning av kulturskolans terminsavgift för enskild 
undervisning, barn och unga. Avgiften ska stå kvar på 750 kronor per termin.  

Johnny Hagman (M), Ulf Mattsson (C), Tina Chervén (KD) och Eric Sahlvall (L) 
instämmer i Christina Hanståls (M) yrkande. 

Proposition och omröstning
Ordföranden Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på att-sats 1-7 
och 9-10 och finner att nämnden bifaller dessa att-satser. 

Ordföranden ställer därefter proposition på att-sats 8 i enlighet med Christina 
Hanståls yrkande om oförändrad terminsavgift för enskild undervisning, barn och 
unga. Ordföranden finner att nämnden bifaller att-satsen i enlighet med Christina 
Hanståls yrkande. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag till nämndernas utvecklingsmål enligt bilaga 1,

att godkänna förslag till driftbudget för år 2022-2024 enligt bilaga 2,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka driftbudgetramen med 3 620 tkr 
enligt specifikation i bilaga 2,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsbudget för år 2021-2023 
enligt bilagor 3 och 4a,

att godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för år 2022 enligt bilaga 5,
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2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende 
vidareuthyrning av Lingvallens gymnastikhall enligt bilaga 6,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende Järnvägens 
museum enligt bilaga 6, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende Kulturskolan 
enligt bilaga 6, förutom förslag om sänkning av terminsavgiften gällande enskild 
undervisning för barn och unga (avgiften ska stå kvar på 750 kr/termin),

att föreslå kommunfullmäktige besluta om ny taxa avseende uthyrning av 
Kronohäktet och Tingshuset enligt bilaga 6, samt

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändrad taxa avseende 
biblioteksverksamheten enligt bilaga 7.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonom
• Chef kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 55 Dnr. NKIF 2021/2

Ekonomisk avvikelserapport per den 30 juni 2021

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2021 
Bilaga 1 Ekonomisk avvikelserapport per den 30 juni 2021

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten.

Beslutet ska expedieras till
Ekonom



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 56 Dnr. NKIF 2021/20

Fastställande av gatu- och kvartersnamn för 
Vegeholms Ljung, Kärra 1:2

Ärendebeskrivning
Inom rubricerad detaljplan bildas ett nytt bostadsområde som inrymmer nya 
kvarter och gator. En grundskola planeras också inom området. Detaljplanen är 
belägen sydväst om Kulltorp, dvs den nya stadsdel vars namn Vegeholms ljung 
fastställdes av nämnden för kultur, idrott och fritid i april 2020 (NKIF § 40).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 2 juni 2021 
Yttrande från Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen den 16 augusti 2021 

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet. 

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S) och Ulf Mattsson (C) yrkar bifall till 
förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att fastställa namnberedningens föreslagna gatunamn

 Alhambragatan
 Banvaktsgatan
 Jägarhusgatan
 Ljungslättsgatan
 Månstorpsgatan
 Nästebäcksvägen
 Perstorpsgatan
 Skogvaktaregatan, samt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

 att fastställa namnberedningens föreslagna kvartersnamn

 Ängsgröet
 Hundäxingen
 Rajgräset
 Rödsvingeln
 Fårsvingeln
 Rödvenen
 Krypvenen

Beslutet ska expedieras till
Susann Toft
Planenheten
Anna Simes
Annika Högfeldt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 57 Dnr. NKIF 2020/68

Ändring av i sammanträdestider för Nämnden för 
kultur, idrott och fritifd 2021

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid har beslutat om sammanträdestider för 2021. 

Ordföranden föreslår att nämndens sammanträde måndag 2021-11-15 flyttas till 
torsdag 2021-11-25.  
 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2021.
Beslut från Nämnden för kultur, idrott och fritid den 21 september 2020. 
Beslut från Nämnden för kultur, idrott och fritid den 24 augusti 2020. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ändra nämndens sammanträdesdatum i november från måndag 2021-11-15 till 
torsdag 2021-11-25. 

Beslutet ska expedieras till
Kommunikation
Kundtjänst



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 59 Dnr. NKIF 2021/53

Sammanträdestider för Nämnden för kultur, idrott 
och fritifd 2022

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid har att fastställa nämndens 
sammanträdestider för år 2022.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna följande sammanträdestider för år 2022:

måndagar med starttid kl. 14:00: 

24 januari
21 februari
21 mars
19 april OBS! tisdag!
23 maj
13 juni
ej juli
22 augusti
19 september
24 oktober
21 november
19 december

Beslutet ska expedieras till
• Kommunikation
• Kundtjänst 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 59 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden: 

1. Beslut från kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 135: Lönerevision 
2021, fördelning av avsatta medel

2. Beslut från kommunstyrelsen den 2 juni 2021, § 113: Ekonomisk rapport 
per april 2021

3. Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2021, § 134: Svar på L-motion om 
en riktig scen utifrån kulturföreningarnas

4. Beslut från kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 133: Svar på motion 
från Susanne Jönsson (S) om ett nytt kulturhus i det nya stationsområdet

5. Beslut från kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 132: Begäran från 
Nämnden för kultur  idrott och fritid om medel till extra stöd för 
föreningslivet

6. Beslut från kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 121: Årsredovisning 
2020

7. Beslut från kommunfullmäktige den 21 juni § 122: Revisionsberättelse - 
fråga om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelser 2020

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-08-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 60 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Föreligger inga delegationsbeslut att redovisa vid denna månads sammanträde. 
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