
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-02-21

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2022-02-21, kl. 14:00-16:40

Beslutande: Christina Hanstål (M) ordförande
Susanne Jönsson (S)
Johnny Hagman (M)
Mats Sahlin (SD)
Kitty Olofsson (S)
Tina Cherven (KD)
Tommy Jönsson (S)
Måns Irhammar (SD) ers: Göran Claesson (SD)
Jesper Wendel (MP) ers: Susanne Resmark (M)
Viktoria Österling (C) ers: Ulf Mattsson (C)
Lars Rask (KD) ers: Charlotte Engblom-Carlsson (L)

Ersättare:   Daniel Coloka (S) 
  Susanne Brodin-Ahlberg (S)

Övriga närvarande: Catharina Elofsson, bibliotekschef
Per Tholin, enhetschef
Hanna Jeppsson, handläggare
Nina Wenedikter, konstpedagog
Peter Björkqvist, enhetschef
Susann Toft, enhetschef
Maria Birgander, chef Kultur och stad
Elisabeth Alm, nämnsekreterare

Paragrafer: 9-17

Protokollet är digitalt justerat av:

Christina Hanstål, Ordförande
Susanne Jönsson, Justeringsperson
Johnny Hagman, Justeringsperson
Elisabeth Alm, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-28

Datum för anslags nedtagande: 2022-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 9

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
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 10

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna föredragningslistan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 11 Dnr. NKIF 2022/8

Information från verksamheten

Ärendebeskrivning
Information om ny e-post för förtroendevalda
Registrator Susanne Broddesson informerar om införandet av e-postadress 
pol.engelholm.se för alla förtroendevalda inom Ängelholms kommun. Fördelen 
med gemensamma e-postadresser är bl.a. att det gör det lättare för allmänheten att 
kontakta förtroendevalda och ger ett enhetligt intryck utåt.

Presentation ny bibliotekschef
Den 1 februari tillträdde Catharina Elofsson tjänsten som bibliotekschef. Catharina 
har en bakgrund som jurist och kommer senast från Båstad kommun där hon 
arbetat som bibliotekschef.
Catharina informerar om det nyligen öppnade Stadsbiblioteket där verksamheten är 
i full gång efter det avslutade renoveringsarbetet. 

Organisationsförändring Huvuduppdrag Samhälle
En extern utvärdering har gjorts av huvuduppdrag Samhälles organisation för att ta 
fram förslag till effektiviseringar. Maria Birgander, chef Kultur och stad, redogör 
för det förslag till åtgärder som har tagits fram. 

Uppföljning Ängelholmsförslaget 2021
Beredningskoordinator Malin Klintfjäll informerar om uppföljningen av digitala 
medborgarförslag – Ängelholmsförslaget - som funnits sedan 2019. Statistiken visar 
att Nämnden för kultur, idrott och fritid är den nämnd som får näst flest förslag 

Återkoppling från politiska styrgruppen avseende nytt Stadshus
För information och återkoppling av arbetet med nytt Stadshus hänvisas till resp. 
parti.

Information om konstinköp
Konstpedagog Nina Wenedikter informerar om kommunens senaste konstinköp.  

Information om utvärdering av avtal med Vattnets Hus
Enhetschef Peter Björkqvist informerar om utvärderingen av avtalet med Vattnets 
Hus. Utvärderingen föreläggs nämnden på nästkommande sammanträde. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att ha tagit del av informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 12 Dnr. NKIF 2022/3

Årsredovisning 2021

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle informerar om årsredovisning för 2021 avseende 
nämnden för kultur, idrott och fritids verksamheter. Rapporten innehåller 
verksamhetsberättelse, måluppföljning, framtidsspaning ekonomisk analys med 
årsbokslut avseende drift- och investeringsbudget samt uppföljning av politiska 
uppdrag för året.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 3 februari 2022
• Årsredovisning 2021 daterad den 2 februari 2022

Föredragande tjänsteperson
Maria Birgander, chef Kultur och stad, ekonom Anders Kronfelt och enhetschef 
Susann Toft redogör för ärendet. 

Yrkande
Johnny Hagman (M), Mats Sahlin (SD), Måns Irhammar (SD) och Lars Rask (KD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna redovisningen.

Beslutet ska expedieras till
• Servicestöd, Ekonomi och kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 13 Dnr. NKIF 2022/10, KS 2022/36

Beslut om fördelning av Coronastöd 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat tillföra Nämnden för kultur, idrott och fritid 
1000 000 tkr som ska fördelas till föreningar i syfte att mildra de negativa 
ekonomiska effekterna av Coronapandemin. Nämnden för kultur, idrott och fritid 
har vidare fått i uppdrag att besluta om fördelning av dessa medel utifrån att 750 
000 kr ska delas ut som ett extra LOK-stöd och resterande 250 000 kr ska 
kompensera kultur-och hembygdsföreningars inkomstbortfall. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 8 februari 2022
• Beslut i kommunfullmäktige den 7 februari 2022 § 14

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

Susanne Jönsson begär och beviljas lämna nedanstående protokollsanteckning. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna förslag på fördelning av extra stöd till föreningar 2022.

Protokollsanteckning
Susanne Jönsson (S), Kitty Olofsson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Vi socialdemokrater tycker det är ett bra förslag! Föreningslivets verksamheter är 
enormt viktiga, speciellt för våra barn- och ungdomar. Vi måste därför se till att de 
får allt stöd de behöver för att orka fortsätta bedriva sina verksamheter i dessa 
svåra tider. Vår uppfattning är att vi behöver öka stödet för att minska den 
uppenbara pressen på våra föreningar att hantera de återkommande 
omställningarna beroende på restriktioner.”



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Enhetschef Bad, idrott och friluftsliv



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 14 Dnr. NKIF 2022/13, 
                                                                       Dnr KS 2019/529 

Utvärdering av riktlinjer för föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för 
föreningsstöd.  I kommunfullmäktiges beslut gavs nämnden för kultur, idrott och 
fritid uppdraget att utvärdera riktlinjerna och återrapportera utfallet till 
kommunstyrelsen. 

De nya riktlinjerna har vid tidpunkt för utvärdering tillämpats de senaste två åren 
vilket gör det möjligt att följa upp och utvärdera utfallet. Den metod som använts 
är en enkätundersökning. De föreningar som de senaste två åren ansökt om 
föreningsstöd har fått besvara ett antal frågor som ligger till grund för rapporten. 
En separat enkät har skickats till de föreningar som tecknat skötselavtal med 
kommunen. 

I rapport Utvärdering riktlinjer föreningsstöd presenteras resultaten från enkäterna samt 
förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 8 februari 2022. 
• Utvärdering av riktlinjer för föreningsstöd, daterat den 8 februari 2022
• Beslut från kommunstyrelsen sammanträde den 16 december 2019 § 220.

Föredragande tjänsteperson
Handläggare Hanna Jeppsson och enhetschef Peter Björkqvist informerar om 
utvärderingen. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna utvärderingen av riktlinjer för föreningsstöd. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Samtliga föreningar
• Kundtjänst 
• Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 15 Dnr. NKIF 2021/83

Ansökan om stöd för konstprojekt Öppna ateljéer

Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Konst-föreningen har från år 2020 skapat ett åter-
kommande öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna.

Huvudsyftet med projektet är att genom konst lyfta fram och öka kunskapen om 
lokal professionell konstnärlig verksamhet på de båda halvöarna, främja det 
konstnärliga klimatet i området samt uppmuntra konstnärer till olika samarbeten. 

Konst-föreningen har från Region Skåne erhållit 125 000 kronor i utvecklingsstöd. 
Föreningen ansöker nu om stöd från de medverkande kommunerna, Höganäs, 
Ängelholm och Båstad, att bidra med respektive 30 000 kr. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 3 februari 2022
• Inkommen ansökan med tillhörande projektbeskrivning och budget daterat den 

25 november 2021, samt kompletterade uppgifter daterat den 1 februari 2022

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att bevilja ideella föreningen Konst-föreningen ekonomiskt stöd på 25 000 kronor 
för öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna år 2022.

Beslutet ska expedieras till
• Christel A Jönsson, Konst-föreningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 16 Dnr. NKIF 2021/80

Fastställa namn på väg i Bassholma efter förslag

Ärendebeskrivning
Lönnhässle Samfällighet har ansökt om vägnamn på sträckningen mellan 
Lönnhässle by och Bassholma, som är del av väg L490. Vägen rustades upp 2019 
och föreningen har sedan dess fått statliga bidrag. Det finns fler än tre fastigheter 
längs denna väg. Namnberedningen har inte kunnat finna något tidigare namn och 
anser att föreningens förslag, Lönnhässle backaväg, både är korrekt och lämpligt. 
Lantmäteriet har inget att invända mot vare sig namngivningsbehovet eller det 
föreslagna namnet, men betonar att Backaväg ska stavas med litet b. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10 januari 2022
• Yttrande från Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen daterat den 14 februari 2022
•  Ansökan om vägnamn från Lönnhässle Samfällighet daterat den 24 november 

2021

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att fastställa namnet Lönnhässle backaväg på väg L490 mellan Lönnhässle by och 
Bassholma. 

Beslutet ska expedieras till
• Lönnhässle Samfällighet, inge.ebbesson@gmail.com
• Kart och mät
• Lantmäteriet, Ortnamnsfunktionen

mailto:inge.ebbesson@gmail.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2022-02-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 17 Dnr. NKIF 2022/5

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31:

Delegationsbeslut Handlingsnummer Diarienummer
Delegationsbeslut stöd 
till särskilt viktig 
verksamhet 2022

2022.26 NKIF 2021/63

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
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