
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-01-24

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Plats och tid: Digitalt via Teams samt Stadshuset, rum 429, 2022-01-24, 
 kl. 14:00-14:55

Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordförande, rum 429
Christina Hanstål (M)
Susanne Jönsson (S)
Johnny Hagman (M)
Susanne Resmark (M)
Mats Sahlin (SD)
Göran Claesson (SD)
Tina Cherven (KD)
Tommy Jönsson (S)
Daniel Coloka (S) ersätter Kitty Olofsson (S)
Viktoria Österling (C) ersätter Ulf Mattsson (C)

Ersättare:   Eric Sahlvall (L)
  Måns Irhammar (SD), ej § 4 p.g.a. jäv
  Jesper Wendel (MP)
  Rose-Marie Broman (SD)
  Alicja Carlsson (M)
  Lars Rask (KD)

Övriga närvarande: Maria Birgander, chef Kultur och stad, rum 429
Peter Björkqvist, enhetschef
Susann Toft, enhetschef, rum 429
Elisabeth Alm, sekreterare, rum 429

Paragrafer: 1-8

Protokollet är digitalt justerat av:

Charlotte Engblom-Carlsson, Ordförande

Christina Hanstål, Justeringsperson

Susanne Jönsson, Justeringsperson

Elisabeth Alm, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-31
Datum för anslags nedtagande: 2022-02-22
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 1

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
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 2 

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner föredragningslistan med följande 
tillägg av informationspunkter: 

 Tillfällig flytt av personal
 Lägesrapport övertagande av Flygmuseum
 Lägesrapport avtal Vattnets hus
 Uppföljning av studieresan till Halmstad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § Paragrafnr. Dnr. NKIF 2022/8

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Tillfällig flytt av personal
Järnvägens museum och MK-huset håller under en period stängt och personalen 
kommer under cirka två veckor ställa om för att arbeta i äldreomsorgen inom 
huvuduppdrag Hälsa. Detta på grund av pandemin som orsakat en ansträngd 
personalsituation inom hemtjänsten. 

Lägesrapport övertagande av Flygmuseum
Inför kommunens övertagande av Ängelholms flygmuseum har samverkansavtal 
tecknats med F10 Kamratförening om resursförstärkning fram till övertagandet 
sker. Rekryteringsarbetet har inletts och genomgång av ansökningar pågår inför 
intervjuer. En avsiktsförklaring ska tas fram om hur övertagande ska ske och 
nämnden kommer få löpande information under arbetets gång. 

Lägesrapport avtal Vattnets hus
Nämnden ges en information om utvärdering av avtalet med Kunskapsporten AB 
om Vattnets hus. Vid  utvärderingen diskuterades bl.a. bokningssystemet, antal 
tävlingsdagar, nyttjande av modulbassängen, förenkling av passersystem för 
föreningslivet. Förslag på förbättringar har tagits fram inom dessa delar. 

Uppföljning studiebesök Najaden 
Nämnden gjorde i december ett studiebesök på kulturhuset Najaden för att 
inhämta insikter och erfarenheter av integrering av Kulturskola och stor scen i 
samma hus. Studiebesöket är till stor hjälp i ambitionen att integrera detta i 
Ängelholms nya Stadshus. Ett omfattande beslutsunderlag har arbetats fram som 
tas upp i den politiska styrgruppen för nytt stadshus den 27 januari.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 4 Dnr. NKIF 2021/71

Parkering Havsbadens tennisanläggning

Ärendebeskrivning
Sommartid är området runt Havsbadens tennisanläggning ett välbesökt område av 
padel- och tennisspelare samt badgäster och andra turister. Den trafik som uppstår 
sommartid vid och intill tennisanläggningen ger upphov till klagomål från de 
omkringliggande grannarna. För tennisklubben innebär det utmaningar för bilburna 
medlemmar som bokat tid för padel- och tennisspel att hitta parkeringsplatser i 
närheten av banorna. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande kultur och stad den 17 januari 2022

Jäv
På grund av jäv deltar inte Måns Irhammar (SD) i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Föredragande tjänsteperson
Peter Björkqvist, enhetschef, redogör för ärendet. 

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

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att  ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en 
parkeringsyta vid Havsbadens tennisanläggning

att  hänskjuta investeringskostnaden på 1 000 tkr till budgetprocessen 2023



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att  uppdraget återrapporteras maj 2023.

Beslutet ska expedieras till
• Budgetberedningen
• Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 5 Dnr. NKIF 2019/61

Dataskyddsombud för Nämnden för kultur, idrott och 
fritid

Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 
25 maj 2018.  Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt 
organ utnämna ett dataskyddsombud (DSO). DSO:s ställning och uppgifter 
regleras i artikel 38-39. Enligt artikel 38 ska DSO utses utifrån yrkesmässiga 
kvalifikationer, i synnerhet gällande kunskap om lagstiftning och praxis kring 
dataskydd, samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.

I rollen som DSO ingår bland annat övervaka efterlevnaden av förordningen och 
den personuppgiftsansvariges (PuA) strategi för skydd av personuppgifter, 
informera och ge råd om de skyldigheter som vilar på PuA enligt denna förordning 
och att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En fullständig beskrivning av uppgifterna 
finns i artikel 39. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslås utse Jenny Wessberg, Security 
Solutions Scandinavia, till nytt dataskyddsombud från den 1 februari 2022. 
Nämnden för kultur, idrott och fritid har 2021-06-14 § 48 utsett Eva Sturesson till 
dataskyddsombud. Detta beslut föreslås samtidigt upphävas.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Kultur och stad, den 10 januari 2022

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Jenny Wessberg, Security Solutions Scandinavia, till dataskyddsombud för 
Nämnden för kultur, idrott och fritid från den 1 februari 2022, samt

att upphäva Nämnden för kultur, idrott och fritids beslut 2021-06-14 § 48 om att 
utse Eva Sturesson till dataskyddsombud.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Integritetsskyddsmyndigheten
• Utsett dataskyddsombud
• Stadsjurist Eva Sturesson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 6 Dnr. NKIF 2022/6

Beslutsattestanter för Nämnden för kultur, idrott och 
fritid 2022

Ärendebeskrivning
Enligt attest- och utanordningsreglementet ska beslut om attestanter fattas årligen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2022

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 utse beslutsattestant Charlotte Engblom-
Carlsson och ersättare Christina Hanstål för Nämnden för kultur, idrott och fritid, 
ansvar 169 11.

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 7 Dnr. NKIF 2021/12

Ärenden för kännedom

Ärendebeskrivning
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden:

 Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2021, § 237; Ekonomisk rapport 
per oktober 2021

 Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021, § 249, att entlediga 
Pontus Myrenberg (SD) från uppdraget som ersättare i Nämnden för 
kultur, idrott och fritid och utse Måns Irhammar till efterträdare

 Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021, § 247, om val av Lars 
Rask (KD) som ny ersättare i Nämnden för kultur, idrott och fritid på 
vakant plats efter Cecilia Skanåker Billqvist (KD)

 Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021, § 241; Justering av den 
politiska organisationen från och med 1 januari 2022

 Verksamhetsstöd 2021 till Jöns Hanssons i Heagårdens stiftelse
 Stöd till särskilt viktig verksamhet 2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-01-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 8 Dnr. NKIF 2021/13

Anmälan av delegationsbeslut NKIF december 2021

Ärendebeskrivning
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31:

Delegationsbeslut Handlingsnummer Diarienummer
Delegationsbeslut Rapport över 
konstinköp - Galleri Moment

2021.588 2020/27

Delegationsbeslut stöd till 
studieförbund 2022 

2021.597 2021/60

Delegeringsbeslut  beslutsattester 2022.30 2021/15

Delegationsbeslut avtal 
Kamratföreningen F10

2021.627 2021/26
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