
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-14

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Stadshuset, sammanträdesrum 429 samt via Teams, 2020-12-14, 
   kl. 14:00-16:30

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordförande (rum 429)
Christina Hanstål (M)
Susanne Jönsson (S)
Johnny Hagman (M) § 85 - 89 , kl. 14:00-15:50
Victoria Österling (C) § 90 - 95, kl. 15:50-16:30
Susanne Resmark (M)
Ulf Mattsson (C)
Mats Sahlin (SD)
Anton Nyroos (S)
Tina Cherven (KD)
Rose-Marie Broman (SD) ersätter Göran Claesson (SD)
Daniel Coloka (S) ersätter Kitty Olofsson (S)

Ersättare: Eric Sahlvall (L)
Jesper Wendel (MP)

Övriga närvarande:  Anders Kronfelt, ekonom
Per Tholin, enhetschef
Martin Memet Könick, bibliotekschef
Peter Björkqvist, enhetschef
Susann Toft, enhetschef
Karin Rydh, handläggare
Maria Birgander, chef kultur och stad (rum 429)
Kerstin Björkäng Wirehed, teknisk sekreterare (rum 429)
Elisabeth Alm, sekreterare (rum 429)  

Utses att justera: Christina Hanstål, Susanne Jönsson Paragrafer: 85-95

Sekreterare ___________________________________________________
Elisabeth Alm

Ordförande ___________________________________________________
Charlotte Engblom-Carlsson

Justerare ___________________________________________________
Christina Hanstål, Susanne Jönsson 
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-23

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-20

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Elisabeth Alm
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

85 Val av justerare

86 Godkännande av dagordning

87 Information från verksamheterna

88 Anmälan av delegationsbeslut 2020/4

89 Avvikelserapport per den 31 oktober 2020 2020/1

90 Ängelholmsförslaget Fritidsbank 2020/65

91 Gallring av elektroniska lånekort- och meröppet-ansökningar 2020/87

92 Placering av kulturskolans verksamheter samt scen i det nya stadshuset 2020/96

93 Stöd till bygdegårdsföreningar eller liknande inom ramen för 
landsbygdsutveckling

2020/98

94 Ansökan om extra stöd till Flygmuséet 2020/97

95 Ärenden för kännedom 2020/3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 85

Val av justerare

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
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 86

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Ärende 15 anmälan av delegationsbeslut flyttas upp och behandlas efter 
informationspunkterna. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att godkänna dagordningen efter 
ovanstående ändring. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 87

Information från verksamheterna

Skäldervikens IP - juridiska läget
Enhetschef Peter Björkqvist informerar om den juridiska processen gällande 
omläggning av gräsplan på Skäldervikens IP. 

Ombyggnad Stadsbiblioteket
Bibliotekschef Martin Memet Könick informerar om den pågående 
ombyggnationen av Ängelholms Stadsbibliotek. 

Uppföljning handlingsplan Kulturskolan
Per Tholin, enhetschef, informerar om det pågående uppdraget att se över utbudet 
av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. En arbetsgrupp med 
representanter från de olika enheterna har bildats med syfte att ta fram struktur för 
brukardialog med ungdomar 13-25 år samt att undersöka medborgarnas behov av 
Kultur och stads verksamheter. 

Nyårsfirande 2020/2021
Enhetschef Susann Toft informerar om planeringen av kommunens arrangemang 
av fyrverkerier vid årsskiftet och nämnden diskuterar hur detta bör hanteras med 
anledning av Corona. 

Information om delegationsbeslut
Susann Toft, enhetschef, informerar om fördelningen av verksamhetsstöd 2020. 

______ 
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2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 88 Dnr. NKIF 2020/4,

Anmälan av delegationsbeslut NKIF 2020

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut 2020-10-13 – 2020-12-07:

1. Delegeringsbeslut 2020-10-25 om beslutsattestanter med ersättare för 
interna och externa fakturor – dnr 2020/4

2. Delegationsbeslut fördelning av Landsbygdspotten 2020 – dnr 2020/76
3. Delegationsbeslut fördelning av inventariestöd – dnr 2020/77
4. Delegationsbeslut fördelning av verksamhetsstöd 2020 – dnr 2020/82

Susann Toft, enhetschef, informerar om ovanstående fördelning 2020. 
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2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 89 Dnr. NKIF 2020/1

Avvikelserapport per den 31 oktober 2020

Ärendebeskrivning
Kultur och stad lämnar avvikelserapport per den 31 oktober enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall 
avseende både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2020 
Avvikelserapport per den 31 oktober 2020 

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet. 

Yrkande
Christina Hanstål (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna avvikelserapporten.

Beslutet ska expedieras till
Ekonom
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 90 Dnr. NKIF 2020/65

Ängelholmsförslag om att starta en Fritidsbank

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande fritidsbanken. Förslagsställaren 
föreslår att Ängelholms Kommun startar en fritidsbank. 

Förslaget är inlämnat den 3 juni 2020 och det har fått 57 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kultur och stad den 2 december 2020
Ängelholmsförslag 3 juni 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Peter Bjrökqvist redogör för ärendet. 

Yrkande
Susanne Jönsson (S) och Anton Nyroos (S) yrkar bifall till Ängelholmsförslaget 
eftersom kommunstyrelsen har givit nämnden i uppdrag att utreda frågan om 
införande av fritidsbank. 

Christina Hanstål (M) yrkar bifall till förslag till beslut att Ängelholmsförslaget ska 
anses besvarat.

Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till förslag till beslut att 
anse Ängelholmsförslaget besvarat, men med följande tillägg: att 
Ängelholmsförslaget ska anses besvarat eftersom utredning pågår om möjligheten att införa 
Fritidsbanken i Ängelholm. 

Susanne Jönsson (S) och Anton Nyroos (S) instämmer i ordförandens yrkande. 
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Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2020-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att 
ordförandens eget yrkande vinner bifall. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att anse förslaget vara besvarat då utredning pågår om möjligheten att införa 
Fritidsbanken i Ängelholm, samt

att publicera detta beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som 
nämndens svar till förslagslämnaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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NKIF § 91 Dnr. NKIF 2020/87

Gallring av elektroniska lånekort- och meröppet-
ansökningar

Ärendebeskrivning
Utifrån tillgänglighetsdirektivet har det beslutats att pappersblanketter för ansök-
ningar om lånekort och meröppet-tillgång ska ersättas med e-tjänst. Denna kan 
användas med hjälp av e-legitimation. Beslut finns för att gallra pappersblanketter 
efter 3 års inaktivitet inom Familjen Helsingborg, men beslut för att kunna gallra i 
e-tjänsten saknas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 15 oktober 2020
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Föredragande tjänsteperson
Bibliotekschef Martin Memet Könick redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ge biblioteken och dess personal rätt att gallra lånekorts- och meröppet-
ansökningar i e-tjänsterna för lånekorts- och meröppet-ansökningar efter 3 år av 
inaktivitet på korten/kontona. 

Beslutet ska expedieras till
Bibliotekschef
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NKIF § 92 Dnr. NKIF 2020/96

Placering av kulturskolans verksamheter samt scen i 
det nya stadshuset

Ärendebeskrivning
Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid, föreslår att  
Kulturskolans verksamhet ska inrymmas i ett nytt Stadshus. Även en scen bör 
placeras i byggnaden med syfte att förstärka Stadshusets potential att verka som 
mötesplats även kvällstid och under helgerna. Det finns flera samordningsvinster 
med att integrera fler behov än enbart kommunens administration. Olika aspekter 
bör därför belysas i en programskrivning för att ge de bästa förutsättningar för ett 
nytt Stadshus med fler användningsområde och som fungerar långt in i framtiden.  

Beslutsunderlag
• Ordförandeförslag från Charlotte Engblom, ordförande i nämnden för kultur, 
   idrott och fritid daterat den 26 november 2020

Yrkande
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S) och Tina Chervén (KD) yrkar bifall till 
förslag till beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att föreslå styr-och projektgrupperna för nya Stadshuset att undersöka 
möjligheterna att tillgodose Kulturskolans lokalbehov, samt en framtida scen, i det 
nya Stadshuset.

Beslutet ska expedieras till
• Styr- och projektgruppen för Stadshuset
• Kultur och stad
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NKIF § 93 Dnr. NKIF 2020/98, 

Stöd till bygdegårdsföreningar eller liknande inom 
ramen för landsbygdsutveckling

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid delar dels ut bidrag till föreningar som 
bedriver verksamhet på landsbygden, dvs Landsbygdpotten, som 2020 uppgår till 
150 tkr. Nämnden har ytterligare medel inom ramen för Landsbygdsutveckling vars 
syfte är att realisera intentionerna med beredningsuppdraget ”Utveckling av 
Ängelholms tätorter”. Av de totalt 500 tkr avsätts 100 tkr årligen för ett 
tillväxtprogram per tätort, ett uppdrag som chefsstrategen ansvarar för. Även 
förstärkning av närbiblioteken har hittills skett årligen i enlighet med slutrapportens 
intentioner. 

I år föreslår Kultur och stad att de resterande 326 tkr ska delas ut till 
bygdegårdsföreningar eller byalag som bedriver verksamhet i bygdegård eller 
motsvarande  Syftet är dels att stärka dessa lokaler som i år tappat intäkter med 
anledning av pandemin, dels är platserna viktiga mötesplatser för boende på 
landsbygden. Samtliga av dessa föreningar har sökt föreningsbidrag inom främst 
inventeriestöd där den avsatt budgeten inte räcker till för att möta föreningarnas 
behov.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 1 december 2020

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att fördela resterande medel inom årets anslag för landsbygdsutveckling till 
kommunens bygdegårdsföreningar eller motsvarande, enligt förslag

Beslutet ska expedieras till
• Aktuella föreningar
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• Enhetschef



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

2020-12-14 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 94 Dnr. NKIF 2020/97, 

Ansökan om extra stöd till Flygmuséet 

Ärendebeskrivning 
F10 Kamratförening har inkommit med en ansökan om extra stöd med anledning 
av Coronapandemin. Då museet höll stängt under sommaren förlorade föreningen 
sina väsentliga intäkter som ska täcka årets kostnader. I kombination med att 
föreningen inte nåtts av information om att föreningsbidrag från och med 2020 ska 
sökas via kommunens e-tjänst, med senaste ansökningsdag den 31 oktober, har 
detta medfört att verksamhetsstödet för 2021 också uteblir.  

Av dessa skäl föreslås att Flygmuseet ska få ett extra stöd på 75 tkr 2020 som 
kompenserar uteblivet verksamhetsstöd 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 11 december 2020 

• Ansökan från Ängelholms Flygmuseum daterat den 18 november 2020 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet.  

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

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att lämna ett extra bidrag på 75 000 kronor till F10 Kamratförening, samt 

att bidraget finansieras genom ianspråktagande av nämndens resultat för år 2020. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• F10 Kamratförening 
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NKIF § 95 Dnr. NKIF 2020/3

Ärenden för kännedom

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-08-12 § 172 - Svar på revisionsrapport - 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete Ängelholms kommun

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-08-12 § 173 - Svar på revisionsrapport - 
Granskning av personal- och kompetensförsörjning Ängelholms kommun

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 § 218 - Budget 2021 och plan 2022-
2023

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23 § 220 - Begäran från Nämnden för 
kultur  idrott och fritid om medel till extra stöd för föreningslivet

5. Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-11-23 § 225 - Val av ersättare i 
Nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats (M)
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