
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-23 

 
 

 
 

 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

 

   
 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2022-05-23, kl. 14:00-15:40 
 
Beslutande: Charlotte Engblom-Carlsson (L), ordförande 

Christina Hanstål (M) 
Susanne Jönsson (S) 
Johnny Hagman (M) 
Ulf Mattsson (C) 
Kitty Olofsson (S) 
Göran Claesson (SD) 
Tina Cherven (KD) 
Tommy Jönsson (S) 
Alicja Carlsson (M) ersätter Susanne Resmark (M) 
Måns Irhammar (SD) ersätter Mats Sahlin (SD) 
 

Ersättare: Jesper Wendel (MP) 
Lars Rask (KD) 
Robert Persson (SD) 
 

Övriga närvarande: Nina Wenedikter, konstpedagog, § 40-42 
Anders Kronfelt, ekonom, § 43 
Alexandra Brandt, fritidsutvecklare 
Lotta Hofflander, enhetschef 
Peter Björkqvist, enhetschef 
Susann Toft, enhetschef 
Maria Birgander, chef kultur och fritid 
Elisabeth Alm, sekreterare 
 

Paragrafer: 40-50 
 
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: 2022-06-01 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-23 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-23 

 
 

 
 

 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

40 Val av justerare  

41 Föredragningslistan  

42 Information från verksamheten 2022/8 

43 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2022 2022/2 

44 Återrapport Kronoskogen och Nybroskogen avseende åtgärder inom 
ramen för nämnden för kultur, idrott och fritids ansvarsområde 

2022/30 

45 Namn på ny idrottshall i Hjärnarp 2022/33 

46 Namn på nytt särskilt boende på Fridhem 2022/34 

47 Ängelholmsförslaget - Discgolfbana 2022/14 

48 Ängelholmsförslaget - Anläggning av en Hälsans stig 2022/20 

49 Ärenden för kännedom 2022/4 

50 Anmälan av delegationsbeslut 2022/5 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 40 

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 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 41 

Föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 42 Dnr. NKIF 2022/8 

Information från verksamheten 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av senast inköpt konst 
Konstpedagog Nina Wenedikter informerar nämnden om de senast inköpta 
konstverken från utställningarna i Galleri Moment under mars-april: 
Konstnär Johan Söderström, konstverk #Labour 318 och #Labour 319, i material 
av byggspackel och ekpanel.  
Konstnär Emma Linde, konstverk Vitsippor – Speglingar, Blå cirkel, Par i löv i 
textil. 
 
Uppdatering avtal Vattnets Hus 
Enhetschef Peter Björkqvist ger en lägesrapport om den pågående dialogen om 
avtalet med Vattnets Hus. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 
 
att ha tagit del av informationen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 43 Dnr. NKIF 2022/2 

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2022 

Ärendebeskrivning 
Kultur och stad lämnar budgetuppföljning per den 30 april enligt av kommun-
styrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende 
både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2022  
Avvikelserapport per den 30 april 2022  

Föredragande tjänsteperson 
Ekonom Anders Kronfelt redogör för ärendet.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att godkänna avvikelserapporten. 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonom Anders Kronfelt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 44 Dnr. NKIF 2022/30, 2022/29 
            KS 2019/510                                                                   

Återrapport Kronoskogen och Nybroskogen avseende 
åtgärder inom ramen för nämnden för kultur, idrott 
och fritids ansvarsområde 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om plan för skogsvård och 
anvädningsområde för nyförvärvade Kronoskogen och Nybroskogen. I samband 
med beslutet gavs uppdrag till bland annat till nämnden för kultur, idrott och fritid 
att utreda ett antal frågeställningar: etablera fler rastplatser, förbättra lederna, 
etablera naturrum, bilda ett kulturreservat samt förutsättningar för anläggning av 
slinga för motionscykel. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast juni 2022, 
undantaget punkten om Skåneledens dragning söderut som återrapporteras i maj.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 31 mars 2022 
• Checklista och viktiga förhållningsregler vid etablering av naturrum ur Riktlinjer 

för naturrum, kapitel 10 
• Naturvårdsinventering (ks 2022/244) 
• Beslut om bidrag för kvalitetshöjande åtgärder från Regions Skåne  
• Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige den 28 mars 2022, §52 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschefer Peter Björkqvist, Lotta Hofflander och Susann Toft redogör för 
ärendet.  

Yrkande 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Göran Claesson (SD), Ulf Mattsson 
(SD), Tina Chervén (KD), Alicja Carlsson (M) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall 
till förslag till beslut.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna återrapporteringen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 45 Dnr. NKIF 2022/33 

Namn på ny idrottshall i Hjärnarp 

Ärendebeskrivning 
Ängelholmslokaler AB uppför på uppdrag av Ängelholms kommun en ny 
idrottshall i tätorten Hjärnarp, strax norr om Ängelholm. Idrottshallen ska 
dagtid brukas av Söndrebalg skola, som är en grundskola för åk F- 9, 
och som är belägen strax intill den planerade idrottshallen. Under kvällar 
och helger kommer idrottshallen främst att användas av olika 
idrottsföreningar. Idrottshallen beräknas stå klart hösten 2022.  
 
Namnberedningen lämnar sitt förslag Söndrebaljshallen i enlighet med platsen 
benämning och att kommunen namnsatt fler idrottshallar på liknade sätt ex 
Munkahallen, Kungsgårdshallen med flera. Lantmäteriet hr genom sitt yttrande 
tillstyrkt namnförslaget Söndrebaljshallen för den nya idrottshallen i tätorten Hjärnarp 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 11 april 2022 
• Yttrande Ortnamnsfunktionen, Lantmäteriet daterat den 26 april 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att fastställa Söndrebaljshallen som namn på ny idrottshall i Hjärnarp 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten 
• Kart- och mätenheten 
• Planeringschef Lärande och familj 
• Lars Karlsson, Ängelholmslokaler 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 46 Dnr. NKIF 2022/34 

Namn på nytt särskilt boende på Fridhem 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har gjort en hyresvärdsupphandling av ett nytt särskilt boende inom 
stadsdel Fridhem i Ängelholm. Entreprenör Odahlen Fastigheter kommer att 
upprätta boendet som kommer att stå inflyttningsklart hösten 2023. 
Namnberedningen har föreslagit att stadsdelsnamnet Fridhem bör finnas med, och 
huvuduppdrag Hälsa har därför lämnat sitt förslag på Villa Fridhem, som översänts 
för yttrande till Ortnamnsfunktionen på Lantmäteriet. Lantmäteriets påpekar i sitt 
svar att det är olämpligt att använda förleden ”villa” då det anspelar på en viss typ 
av byggnad som denna nybyggnation inte kan sägas karaktäriseras av. 
 
Utifrån Lantmäteriets yttrande föreslår Namnberedningen och huvuduppdrag 
Hälsa att nytt namn på boendet ska vara Fridhemslund. Lantmäteriet har inget att 
erinra mot detta namnförslag.    

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhället daterat den 11 april 2022 
• Yttrande från Ortnamnsfunktionen, Lantmäteriet inkommit den 6 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Susann Toft redogör för ärendet.  

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar  

att fastställa Fridhemslund som namn på nytt särskilt boende 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef huvuduppdrag Hälsa 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 47 Dnr. NKIF 2022/14 

Ängelholmsförslaget - Discgolfbana 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande discgolfbana. Förslagsställaren 
föreslår att en ny discgolfbana anläggs i någon av skogarna som finns i Ängelholm.  

Förslaget är inlämnat den 9 januari 2022 och det har fått 75 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande kultur och fritid daterat den 29 april 2022 

• Ängelholmsförslag – Discgolfbana inskickat den 9 januari 2022 
 

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) yrkar att Ängelholmsförslaget ska bifallas. 

Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar att nämnden ska delvis 
godkänna Ängelholmsförslaget och fortsätta undersöka möjligheten att anlägga en 
discgolfbana i Ängelholm. I detta yrkande instämmer Christina Hanstål (M) och 
Johnny Hagman (M).  

Ajournering 
Tina Chervén (KD) yrkar att sammanträdet ajourneras. Nämnden bifaller yrkandet 
och sammanträdet ajourneras mellan kl. 15:30-15:35. 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer proposition på dels eget yrkande, dels Susanne Jönssons (S) 
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens eget yrkande.  

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning.  
JA-röst för att nämnden ska delvis godkänna Ängelholmsförslaget och fortsätta 
undersöka möjligheten att anlägga en bana i Ängelholm.  
NEJ-röst för att Ängelholmsförslaget ska bifallas. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstningen utfaller med 8 JA. NEJ-röster mot 3 NEJ-röster  

 
LEDAMÖTER 

 
ERSÄTTARE                                    

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

 
Christina Hanstål (M) 

 
 

 
1 

  

  
Susanne Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

  
Göran Claesson (SD) 

  
1 

  

  
Johnny Hagman (M) 

  
1 

  

 
Susanne Resmark (M) 

 
Alicja Carlsson (M) 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
Måns Irhammar (SD) 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

  
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar 

att anse Ängelholmsförslaget delvis godkänt och fortsätter undersöka möjligheten 
till att anlägga en bana i Ängelholm.  

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsanteckning 
Ordföranden godkänner att Socialdemokraterna lämnar en anteckning till 
protokollet.   

Vi socialdemokrater yrkade på att Ängelholmsförslaget skulle beviljas, vi tycker det 
är ett bra förslag och när man läser utredningen så tycker förvaltningen likadant. 
Men väljer ändå att anse det delvis godkänt och det kan inte vi förstå när svaret är 
tydligt att man ska fortsätta arbetet med förslagsställaren.  
Susanne Jönsson, Kitty Olofsson, Tommy Jönsson 
 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 48 Dnr. NKIF 2022/20 

Ängelholmsförslaget - Anläggning av en Hälsans stig 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande anläggande av Hälsans Stig. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en Hälsans stig liksom 130 andra 
kommuner gjort i Sverige och andra kommuner på otaliga ställen i ett tiotal länder i 
världen.  

Förslaget är inlämnat den 28 januari 2022 och det har fått 61 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och fritid daterat den 28 april 2022. 

• Ängelholmsförslag – Anläggning av Hälsans stig inskickat den 28 januari 2022 

• Ängelholms vandringskarta, Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv 

• Karta över Kronoskogen och dess vandringsleder, Stiftelsen Skånska Landskap 

• Information om Ängelholm motionsslingor 
 

Beslut 
Nämnden för kultur och fritid beslutar 

att avslå Ängelholmsförslaget med hänvisning till det rika utbud av leder och stigar 
som finns inom Ängelholms kommun. 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 49 Dnr. NKIF 2022/4 

Ärenden för kännedom 

Ärendebeskrivning 
Följande ärenden anmäls för kännedom till nämnden: 
 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 92; Utvärdering riktlinjer 
föreningsstöd 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 93; Överenskommelse kring drift 
av Fritidsbanken 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06, § 86; Ekonomisk rapport per 
februari 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 69; Ombudgetering av anslag 
från 2021 till 2022 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 71; Revisionsberättelse - fråga 
om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och styrelser 2021 

• Tjänsteutlåtande och delegationsbeslut i diarienummer NKIF 2022/10; 
Fördelning av extra stöd till föreningar 2022 med anledning av 
Coronapandemin  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-05-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 50 Dnr. NKIF 2022/5 

Anmälan av delegationsbeslut NKIF 2022 

Ärendebeskrivning 
Nämnden för kultur, idrott och fritid godkänner redovisningen av nedanstående 
delegationsbeslut för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30: 
 

• Rapport konstinköp Karin Dockson 
• Delegationsbeslut avseende samverkansavtal gällande drift av Galleri 

Moment 
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