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Viktoria Österling (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 33

Val av justerare

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att utse Christina Hanstål (M) 
och Susanne Jönsson (S) att justera dagens protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 34

Godkännande av dagordning

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

Beslutsärendet om Flygmuséet flyttas upp till informationsärenden och föreläggs 
nämnden för beslut på nästkommande sammanträde. 

Ytterligare punkt tillkommer under informationsärenden: 
- Information om konstnärlig gestaltning och konstpolicyn



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 35 Dnr. NKIF 2021/5

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Information ges om följande ärenden: 

Aktiviteter och tjänsteplanering inom kulturskolan (dnr NKIF 2021/33)
Uppdraget att undersöka vilket utbud brukarna önskar på kulturskolan har 
genomförts via enkäter till de olika målgrupperna och information ges om 
resultatet. Nämnden informeras även om kulturskolans tjänsteplanering. 

Delregional Kulturplan - Familjen Helsingborg 2021-2024 
(dnr NKIF 2021/40)
Den reviderade delregionala kulturplanen gäller mellan åren 2021 och 2024 och 
följer den regionala kulturplanen både vad gäller tidsram, kulturella utgångspunkter 
och kulturpolitiska mål. Fem fokusområden med tillhörande aktiviteter ska 
prioriteras.

Konstnärlig gestaltning och konstpolicyn
Information ges om fördelningen av medel för konstnärlig gestaltning samt om 
konstpolicyn som kommer ändras dokumentmässigt. 

Framtida drift av flygmuseet (dnr NKIF 2021/26)
Nämnden informeras om det förslag som tagits fram för den framtida driften av 
flygmuséet. Ärendet föreläggs nämnden för beslut i juni månad. 

Föredragande tjänstepersoner
Per Tholin, enhetschef
Susann Toft, enhetschef
Lotta Hofflander, enhetschef

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 36 Dnr. NKIF 2019/100

Fritidsbanken i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid gavs i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för införandet av Fritidsbanken enligt beslut i KS den 15 maj 2019. Huvuduppdrag 
Samhälle och huvuduppdrag Lärande och familj gavs samtidigt i uppdrag att lämna 
förslag på omprioriteringar i sina respektive budgetar för att frigöra 1 miljon kronor 
för finansiering av Fritidsbanken.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 28 april 2021
• Kommunstyrelsens beslut daterat den 15 maj 2019
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 30 april 2019

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Peter Björkqvist redogör för ärendet. 

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

Beslut
Nämnden för kultur idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse uppdraget återrapporterat.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 37 Dnr. NKIF 2021/41, KS 2020/492

Extra pandemistöd till föreningslivet med inriktning 
mot barn- och unga

Ärendebeskrivning
Kultur och stad föreslår extra ekonomisk kompensation till föreningslivet för barn- 
och unga på grund av pandemin under 2021. Kompensationen föreslås betalas ut 
enligt en fördelningsnyckel som baseras på utfallet av det kommunala lokala 
aktivitetsstödet för år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad 10 maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2020
Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2020
Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 27 oktober 2020
Nämndens för kultur, idrott och fritid beslut den 19 oktober 2020 
Krisledningsnämndens beslut den 2 september 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Peter Björkqvist redogör för ärendet. 

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

Beslut
Nämnden för kultur-, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på fördelning och finansiering av extra anslag till förenings-
     livet för barn och unga 2021,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1 mnkr till Nämnden för 
      kultur, idrott och fritids driftbudget 2021. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar vidare

att justera paragrafen omedelbart. 

Beslutet ska expedieras till
Kultur och stad
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 38 Dnr. NKIF 2021/30

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor. För att säkerställa effektivitet, 
funktion och utveckling ska SAM följas upp och utvärderas årligen. Nämnderna 
ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på huvuduppdragnivå. I övrigt gäller 
kommunens riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Uppföljning av SAM genomfördes i december 2020 genom en enkätundersökning 
som besvarats av ansvariga chefer i samverkan med skyddsombud och/eller 
medarbetare på APT (arbetsplatsträff) och av samverkansgrupperna.

Huvuduppdrag samhälle redovisar resultatet av SAM-enkäten med tillhörande 
åtgärdsplan, som är framtagen i samverkan.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-22
• Åtgärdsplan 2021 utifrån resultatet av SAM-enkät 2020 för huvuduppdrag 

samhälles verksamheter
• Resultat av SAM-enkät 2020 för huvuduppdrag samhälles verksamheter
• Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 

Ängelholms kommun 2019-2023
• Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 

miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 2019-2022

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att   notera informationen.

Beslutet ska expedieras till
• Planeringschef Samhälle
• HR-chef Servicestöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 39 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

1. Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021 § 83: Ombudgetering av 
anslag från 2020 till 2021



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-05-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 40 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Föreligger inga delegationsbeslut att redovisa vid denna månads sammanträde. 
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