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Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid  2023-01-26      Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:40 
 

Ledamöter 
Sandra Lindström (V), ordförande 
Peter Rangwe (S) 
Marianne Damström Gereben (L) 
Rebecka Rönnegård (C) 
Kajsa Johansson (MP) 
Alice Halldin (S) 
Johan Salminen (M) 
Anna Carlström Lindblom (M) 

Tjänstgörande ersättare 
Brian Nilsson (M) för Linn Hägg (KD) 

 

Närvarande ersättare 
Cecilia Bäcklander (S) 
Chengis Rehman (S) 
Jason O´Halloran (S) 
Emil Flisbäck (V) 
Anders Hedlund (M) 
Anne Utter (L) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Anna Eken, nämndsekreterare 

Utses att justera Marianne Damström Gereben (L) 
 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 1-6 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 Ordförande  
  Sandra Lindström (V) 

 
 Justerare  
  Marianne Damström Gereben (L) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2023-01-27. 
Anslaget tas ner 2023-02-20. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2023-02-17. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 2 
Information 
 
Kultur- och fritidsnämnden ta del av information om aktuella händelser vid 
förvaltningens verksamheter. 
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§ 3 
Reviderad verksamhetsplan och budget 2023 (KFN/2022:1) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och 
internkontrollplan, samt reviderade taxor 2023 gällande kulturskola, 
biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, idrott och bad. 
 
Sammanfattning 
Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta 
får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda 
resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya 
målgrupper nås och utbudet breddas. 
 
Stadens mötesplatser för unga ska bidra till social hållbarhet genom att erbjuda 
attraktiva och meningsfulla aktiviteter. Under året ska nämnden, i samarbete med 
socialnämnden, stärka upp det uppsökande, förebyggande, främjande, 
relationsskapande arbetet genom att etablera fältassistenter i staden. På mötesplatsen 
Fabrik38 i Hagalund fortsätter arbetet med, att i en ungdomsanpassad miljö, hjälpa 
Solnas unga till jobb och studier. Samarbete med förenings- och näringslivet, 
civilsamhället samt med övriga förvaltningar i staden är avgörande för att lyckas med 
detta arbete. 
 
Fler barn och unga ska få möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet. Därför stärks 
det lokala aktivitetsstödet (LOK) under året. Även idrottsanläggningarna och 
spontanidrottsplatserna ska utvecklas. I den växande stadsdelen Järvastaden pågår 
anläggningen av en ny idrottsplats med trefotbollsplaner för 7-, 9- respektive 11-
spelplan. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Nämnden 
ska även bidra till kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till utveckling av 
stadens idrottsanläggningar med fokus på Vasalundshallen, Skytteholms IP och 
Solnahallen. I samband med utveckling och planering av stadens anläggningar ska 
idrottsföreningarna vara en dialogpart. För att möjliggöra och uppmuntra till motion 
och rörelse samt för fler att kunna delta i fritidsaktiviteter inrättas en fritidsbank för 
utlåning av sport-, frilufts- och lekutrustning. 
 
Kulturskolan har en viktig roll för alla Solnas barn och unga. För att möjliggöra för fler 
att ta del av kulturskolans kurser sänks avgifterna på samtliga kursnivåer med 150 kr. 
Dessutom ska kulturskolorna i Solna och Sundbyberg vidareutveckla ett fördjupat 
samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. 
 
Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda inbjudande kulturmiljöer och 
aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att se över visionen och fortsätta att 
utveckla programarbetet på Överjärva gård. Programverksamhet ska finnas inom natur, 
djur och historia. Dessutom pågår arbetet för att etablera en 4H-gård på platsen. Den 
ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser och utbildningar för barn och unga. 
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Biblioteket ska finnas tillgängligt för alla Solnabor. Under 2023 ska en ny biblioteksplan 
tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga 
ska prioriteras. Konsten spelar en viktig roll i gestaltningen av stadens gemensamma 
rum och bidrar till unika platser och boendemiljöer runt om i Solna. En ny konstplan 
ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön, socialt hållbar stadsutveckling, 
mångfald och jämlikhet. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för 
staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har i 
november beslutat om ett uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden ska i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera 
idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. Nämnden bidrar även i flera av 
kommunstyrelsens uppdrag under året. 
 
Nämndens budgetram uppgår till 168,8 mkr, vilket är en ökning med 20,4 mkr i 
jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket 
är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år. 
 
Röstförklaringar 
Johan Salminen (M) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Marianne Damström Gereben (L) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
 
  



SOLNA STAD Protokoll 2023-01-26 
SID 6 (6) 

 Signatur 

§ 4
Anmälan av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 

KFN DEL §/2022 § 38-39 

§ 5
Anmälan av ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 

§ 6
Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde. 



Kultur- och fritidsnämnden KFN/2022:1 

24 januari 2023 

5. Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Särskilt yttrande 
Moderaterna deltar inte i beslutet om Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023 utan hänvisar till eget budgetförslag vid kommunfullmäktige 2022-11-28. 

För Moderaterna 

Johan Salminen 

Bilaga 1 till KFN/2023-01-26 § 3



1 av 1 

Till nämnd/styrelse:  Kultur- och fritidsnämnden 

Datum: 2023-01-26 

Ärendebeteckning:  KFN/2022:1 

Ärenderubrik: Reviderad verksamhetsplan 

och budget 2023 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till eget förslag till 
verksamhetsplan och budget som lades i kommunfullmäktige den 28 november. 

I den del av Liberalernas budgetförslag som berör kultur- och fritidsnämnden avsatte vi 
över 5 miljoner kronor för att öka budgetramen för nämndens driftskostnader redan 
under 2023. I förslaget ligger också ytterligare ramökningar för 2024 och 2025. Att 
använda dessa medel i enlighet med Liberalernas förslag menar vi på ett bättre sätt 
gagnar Solnas barn och unga än den verksamhetsplan som majoriteten nu föreslår. 

Liberalernas budgetförslag innehåller satsningar för att under 2023 åstadkomma 
följande inom respektive verksamhetsområde: 

Idrotten 

1. Öka det lokala aktivitetsstödet på samma sätt som majoriteten gör.
2. Frys barn- och ungdomstaxorna för idrottsanläggningar på 2022 års nivå

i stället för den höjning som majoriteten genomför.

Solna kulturskola 

3. Utöka antalet elevplatser i Solna kulturskola genom att anställa fler lärare.
4. Genomför en riktad lönesatsning för lärarna i Solna kulturskola.
5. Etablera en filial för Solna kulturskola i Järvastaden.

Det kan exempelvis göras i ett av de vita mobiliseringsförråden, förutsatt att en
sådan byggnad bevaras.

Fritidsverksamheten 

6. Utöka den uppsökande verksamheten genom att anställa fältassistenter.
Dessa knyts i vårt förslag till fritidsverksamheten i stället för till socialtjänsten som
majoriteten avser göra.

7. Öppna en ny mötesplats för ungdomar (fritidsgård) i Järvastaden.

Marianne Damström Gereben (L) Anne Utter (L) 

-Liberalerna 

Bilaga 2 till KFN/2023-01-26 § 3
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