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Susanne Brodin Ahlberg (S) § 61-64 och § 66-71
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64 Svar på remiss av förslag till regional biblioteksplan 2022-2025 2021/48

65 Svar på remiss av motion från Lars Karlsson (S) om Stadsmuseum 
med stadsarkiv

2021/45

66 Stöd till anskaffning av ny staty i Hembygdsparken 2021/42

67 Svar på remiss av motion från Patrik Ohlsson (SD) om att täcka elskåp 
med motiv

2021/46

68 Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om en skate- och 
kickboardpark i Munka Ljungby

2021/43

69 Svar på uppdrag om förslag på samverkansavtal Fritidsbanken 2019/100

63 Information från verksamheten 2021/5

70 Ärenden för kännedom 2021/12

71 Anmälan av delegationsbeslut 2021/13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 61

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Susanne Jönsson (S) och Johnny Hagman (M) att justera dagens protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 62

Godkännande av dagordning

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Information om landsbygdsutveckling och byapeng. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 64 Dnr. NKIF 2021/48

Svar på remiss av förslag till regional biblioteksplan 
2022-2025

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd 
beslutade den 24 juni 2021 att remittera förslag till Regional biblioteksplan för 
Region Skåne 2022-2025 för synpunkter. Yttrande ska lämnas till Regions Skånes 
kulturförvaltning senast den 1 oktober 2021. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2021
• Följebrev remissutskick biblioteksplan
• Protokollsutdrag. Remissversion av Regional biblioteksplan 
• Förslag till regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ställa sig positiv till förslaget till regional biblioteksplan 2022-2025 för 
Region Skåne, samt

att lämna yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2021.

Beslutet ska expedieras till
• Region Skånes kulturförvaltning
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 65 Dnr. NKIF 2021/45, KS 2021/129

Svar på remiss av motion från Lars Karlsson (S) om 
Stadsmuseum med stadsarkiv

Ärendebeskrivning
Motion har inkommit 22 mars 2021 till Kommunstyrelsen gällande stadsmuseum 
med stadsarkiv. Motionen är remitterad till Nämnden för Kultur Idrott och Fritid 
för yttrande. Lars Karlsson (S) yrkar i motionen på att 1. Frågan om inrättande av 
ett modernt stadsmuseum där kommunens historia finns dokumenterad och 
tillgänglig för allmänheten utreds. 2. Frågan om inrättande av ett modernt 
stadsarkiv utreds.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och Stad daterat den 13 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen daterad den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 22 mars 2021, § 76
• Motion från Lars Karlsson (S) inkommen den 17 mars 2021

Föredragande tjänsteperson
Lotta Hofflander, enhetschef, redogör för ärendet. 

Jäv
Susanne Jönsson (S) och Ulf Mattsson (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende. Susanne Brodin Ahlberg (S) och 
Victoria Österling (C) tjänstgör i deras ställe. 

Yrkande
Johnny Hagman (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Daniel Coloka (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning 
och samtal med Hembygdsföreningen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande Christina Hanstål (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller 
med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster. 

LEDAMÖTER ERSÄTTARE                                   JA NEJ AVSTÅR

Christina Hanstål (M) Eric Sahlvall (L) 1
 
Susanne Jönsson (S) Susanne Brodin Ahlberg (S) 1
 
Göran Claesson (SD) 1
 
Johnny Hagman (M) 1

Susanne Resmark (M) 1

Kitty Olofsson (S) 1
 
Ulf Mattsson (C) Victoria Österling (C) 1
 
Mats Sahlin (SD) 1
 
Tina Chervén (KD) 1
 
Tommy Jönsson (S) Daniel Coloka (S) 1

Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L)

Christina Hanstål (M) 1

Summa: 8 3

Ordföranden ställer därefter proposition på förslag till beslut att anse motionen 
besvarad och finner att nämnden bifaller förslag till beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

att anse motionen besvarad.

Reservation
Daniel Coloka (S), Kitty Olofsson (S) och Susanne Brodin Ahlberg (S) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget förslag:
”Vi Socialdemokrater yrkade på en återremiss för att man skulle kunna utreda 
frågan bättre. Vi undrar också över varför man inte har varit i kontakt med 
Hembygdsföreningen i denna frågan om att museerna i Hembygdsparken hade 
passat som stadsmuseum.”

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 66 Dnr. NKIF 2021/42

Stöd till anskaffning av ny staty i Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Ängelholms Hembygdsförening inkom den 19 maj 2021 med en ansökan om 
bidrag för inköp av ny staty. Statyn är tänkt att ersätta det stulna verket ”Mor” av 
Carl Eldh. Då nämnden för kultur, idrott och fritid inte har en budget för detta 
ändamål föreslås att Kultur och stad ansöker hos kommunstyrelsen om att 
ianspråkta tillgänglig avkastning från C E Edelströms donationsfond. Denna fond 
avser prydande av offentliga platser i Ängelholm och 2021 uppgår avkastningen till 
drygt 72 tkr. Ekonomienheten föreslår att Ängelholms Hembygdsförening söker 
medel ur denna fond, snarare än att det är kommunens organisation som söker för 
annans räkning. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 29 juli 2021
• Ansökan från Ängelholms Hembygdsförening inkommen den 19 maj 2021

Yrkande
Johnny Hagman (M), Susanne Jönsson (S), Susanne Resmark (M), Tina Chervén 
(KD), Mats Sahlin (SD) och Ulf Mattsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att föreslå Ängelholms Hembygdsförening att ansöka om avkastningen från 
C E Edelströms donationsfond till förmån för nyanskaffning av ett konstverk 
till Hembygdsparken.

Beslutet ska expedieras till
• Ängelholms Hembygdsförening, att: ordförande Carl Gustav Gudmundsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 67 Dnr. NKIF 2021/46, SBN 2021/138, 
                                                                               KS 2021/133

Svar på remiss av motion från Patrik Ohlsson (SD) om 
att täcka elskåp med motiv

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en motion om att förbättra elskåpens 
utseenden med motiv i syfte att bland annat försköna, uppmärksamma 
lokalhistorien samt för att minska förekomst av klotter.  Motionen har remitterats 
till både Samhällsbyggnadsnämnden och Nämnden för kultur, idrott och fritid för 
yttrande senast den 31 oktober 2021. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 9 juni 2021
• Beslut från Kommunfullmäktige den 22 mars 2021, § 78
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) inkommen den 17 mars 2021

Yrkande
Mats Sahlin (SD), Johnny Hagman (M), Susanne Resmark (M), Daniel Coloka (S), 
Tina Chervén (KD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen som svar 
på remiss i ärendet Motionen från Patrik Ohlsson (SD) om att klä elskåp med motiv. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Enhetschef allmänkultur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 68 Dnr. NKIF 2021/43, KS 2021/201

Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om 
en skate- och kickboardpark i Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Det har kommit in en motion från Susann Jönsson (S) gällande anläggande av en 
skate- och kickboardpark i Munka Ljungby.  Det framgår i motionen att en sådan 
mötesplats som kan samla barn, unga och äldre skulle innebära närhet till 
upplevelser för invånare i hela kommunen. Anläggningen skulle bidra till mer 
rörelse och motion och hjälpa till att bryta ungdomars sociala isolation.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 6 september 2021
• Remiss från kommunstyrelsen den 1 juni 2021
• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2021, § 95
• Motion från Susann Jönsson (S) inkommen den 23 april 2021

Yrkande
Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Johnny Hagman (M), Eric Sahlvall (L), Susanne Resmark (M), Tina Chervén (KD) 
och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till förslag till beslut, d.v.s. att motionen ska anses 
besvarad. 

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
nämnden bifaller att motionen ska vara besvarad. 

Omröstning begärs och genomförs. JA-röst för att motionen ska anses besvarad. 
NEJ-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 
NEJ-röster enligt omröstningslista nedan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

LEDAMÖTER ERSÄTTARE                                   JA NEJ AVSTÅR

Christina Hanstål (M) Eric Sahlvall (L) 1
 
Susanne Jönsson (S) 1
 
Göran Claesson (SD) 1
 
Johnny Hagman (M) 1

Susanne Resmark (M) 1

Kitty Olofsson (S) 1
 
Ulf Mattsson (C) 1
 
Mats Sahlin (SD) 1
 
Tina Chervén (KD) 1
 
Tommy Jönsson (S) Daniel Coloka (S)

1

Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L)

Christina Hanstål (M)
1

Summa: 8 3

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

att anse motionen besvarad.

Reservation
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S) och Daniel Coloka (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 69 Dnr. NKIF 2019/100, KS 2019/237

Svar på uppdrag om förslag på samverkansavtal 
Fritidsbanken

Ärendebeskrivning
Nämnden för Kultur, idrott och fritid har fått i uppdrag av KSAU att ta fram ett 
förslag på avtal mellan kommunen och föreningslivet om samverkan och 
ansvarsfördelning vid införande och drift av Fritidsbanken i Ängelholm.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 13 september 2021
• Avtal Fritidsbanken mellan Malmö Stad och förening
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021

Yrkande
Eric Sahlvall (L), Susanne Jönsson (S), Johnny Hagman (M), Mats Sahlin (SD), Tina 
Chervén (KD), Ulf Mattsson (C) och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till förslag till 
beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta 

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 63 Dnr. NKIF 2021/5

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Landsbygdsutveckling och byapeng
Nämnden informeras om landsbygdsutveckling och byapengen. Byapengen är ett 
anslag från kommunen som ska användas till att stimulera en långsiktig och hållbar 
utveckling av Ängelholms kommuns landsbygder. Byapengens syfte är att 
långsiktigt utveckla landsbygden, bidra till ett mer demokratiskt lokalsamhälle och 
öka dialog och kunskapsutbyte mellan förtroendevalda, tjänstemän och 
kommuninvånare.

Föredragande tjänsteperson
Susann Toft, enhetschef
Kornelia Johansson, projektledare

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid tackar för informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 70 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
Följande ärende anmäls för kännedom till nämnden: 

 Beslut KSAU 2021-08-25 § 153: Angående förslag från nämnden för 
kultur  idrott och fritid om framtida drift av Ängelholms Flygmuseum



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-09-20

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 71 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Föreligger inga delegationsbeslut att redovisa vid denna månads sammanträde. 
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