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Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid 

Ledamöter 

Ersättare 

Ovriga 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Bevis 

Park Inn hotell, Solna, 16:30 - 17:30 

Peter Edholm (FP), ordförande, Magnus Skog (M) (ersätter Lars 
Råden (M)) , Tobias Ost berg (MP), Elve Hultqvist (M) (ersätter Alexis 
Hekmatfar (M)), Axel Ostlund (C), Chengis Rehman (S), Elias Han
na (M), Lena Alfredson (S), Nataliya Hulusjö (KO), Sara Kukka
Salam (S) , Thomas Magnusson (V) , 

Brita Hybbintte (FP), Cecilia Eriksson Dahlberg (S), Frank Martin 
Engström (S), Mohamed Temsamani (M P), 

Roger Markdalen , förvaltningschef, Jenny Johannesson, tf chef 
Kultur och evenemang, Kristina Herrlander, bibliotekschef, Tina 
Wallgård , enhetschef Frit id barn och unga, Inger Carlonberg, rektor 
Solna kulturskola, Kennet Siverling, enhetschef Anläggningar och 
föreningsbid rag , Gabriela Grufman, nämndsekreterare, Anna-Lena 
Amundson , nämndsekreterare 

Tobias Ostberg (MP) 

Solna Stadshus, torsdagen den 5 februari 2015. 

Sekreterare §§ 1 - 7 

Ordförande 
Peter Edholm (FP) 

Justerande 

Tobias Ostberg (M P) \ 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla . 
Anslaget sattes upp 2015-02-06. 
Anslaget tas ner 2015-02-27. 
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SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 1 
Fastställande av föredragningslista 

Kulnlr- och fritids nämnden faststä ller utsänd föredragningslista. 

§2 
Informationsärenden 

2015-01-29 
SID 3 (7) 

Tina Wallgård, enhetschef Fritid barn och unga, informerar kulnlr- och fritidsnämnden 
om musikverksamheten Black Sheeps flytt till nya lokaler. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§ 3 
Reviderad verksamhetsplan och budget 2015 - 2017 
(KFN/201 4:8) 

Sammanfattning 

2015-01-29 
SID4 (7) 

Kultur- och fritids förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2015 
och flerårsbudget 2016 - 2017. 

Soh,. stad har ett rikt utbud av idrotts-, fritids- och kulruiverksamheter som i flera faU 
är högt rankade i jämförelse med andra städer. Förvaltningens verksamheter ska vidare
utvecklas med förändringar som ska matcha pågående stadsutveckling. 

Investeringar fortsätter att genomföras i flera idrottsanläggningar för att ge bättre förut
sättningar för såväl barn- och ungdomsidrotten som senioridrotten. Ny tredje ishaU ska 
f:ircligstäUas för isverksamheten och dess klubbar. Upprustning av parkleksmiljöer för 
barn och familjer fortsätter på strategiska platser med bollplaner, lekutrustning och re
kreationsytor. Investeringar i nya och bättre lokaler för ungdomsverksamheten Black 
Sheep och planeringen för nya lokaler för Kulturskolan i Hagalund sker i linje med 
stadsdelens strategiska utveckling. 

I utbyggnadsområden i norra Soh,. växer befolkningen med fler barn och unga och i 
Ulriksdal ska de nyligen startade kultur-, fritids -, och idrottsverksamheterna vidareut
vecklas. En ny folkbiblioteksverksamhet integrerat med skolbibliotek, fler kulturs kol
platser och fritidsklubbplatser ska ge bättre närhet till seivice och tillgänglighet för sta
dens invånare. Den nya Ulriksdalshallens stimulans till idrottsklubbarnas etablering i 
norra Solna ska stärka möjligheterna att rekrytera Iler barn och ungdomar till ett aktivt 
idrottsliv. 

FÖ1valtningens stöd till föreningar ska fortsätta utvecklas och stimulera föreningars 
inkluderande i sitt utbud i enlighet med likabehandlingslagen. Bibliotekets HBTQ certi
fiering konuner ge ökad kompetens i bemötande av besökare och för planeringen av 
verksamhetens utformning. Black Sheeps förnyade uppdrag inom ungdomskulturen 
kommer att erbjuda bättre möjligheter att nå Iler ungdomar med olika bakgrunder och 
intressen. I kulrur- och fritidsförvaltningens verksamheter ska aUa besökare och deltaga
re känna sig välkoll1na och trygga i betnötandet, saint ges adekvat information om verk
samheters tillgänglighet. 

FÖ1valtningens omfattande samarbete med olika aktörer inom kultur- fritids- och id
rottssektorn, näringsliv, organisationer, närliggande konul1uner och andra förvaltningar 
i staden, ska fortsätta utvecklas för att skapa goda möjligheter till ett varierat utbud. 

För att kunna erbjuda en tillgänglig och kvalitativ verksamhet krävs en fortsatt god 
ekonomisk hushåUning, tydliga prioriteringar och ett utvecklat samarbete inom stadens 
organisation. En gemensam medborgarnytta är av vikt för att klara mål och uppdrag. 
Utvecklingen av verksamheter måste ständigt ske genom prövning av befintlig. 

Si9~~ ,---.--
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SOLNA STAD PROTOKOLL 2015-01-29 
SID 5 (7) 

I verksamhetsplan och budget 201 5 - 201 7 framgår en redovisning av nämndens och 
förvaltningens strategiska utmaningar och förslag till förändringar och dess påverkan på 
verksamheterna. 

Ekollomi 
De verksamhetsförändringar och ekonomiska förutsättningar som föreslås för 201 5 
innebär investeringar och satsningar 111cn också e ffektiv iseringar. Förvaltningen föreslår 
justeringar i avgifter och intäkter för olika verksamhetsområden samt fördelning av 
generell k0 111pensation och k0t11pensation för större idro ttsinvesteringar. 

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget för år 201 5 som uppgå r till 
152 249 tkr, en ramökning med 5 540 tkr, generell kompensation 1 444 tkr, tillskott 

höjd internränta 369 tkr och tillskott hyra 3 727 tkr. 

För investeringar har nämnden tilldelats en budget på 3 750 tkr . Stadsbyggnadsnämn
den har investeringsanslag för utveckling av Ulriksdals lP, upprustning omklädnings
rum och Järva ridklubb. 

Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014 att anta kulrur- och fritidsnämndens 
föreslagna ändringar av taxor och avgifter inom badanläggningar, idrottsanläggningar, 
fritidsklubbverksamhet, bibliotek, kulrulverkstäder och kulturskolans kurser, vilket 
framgår av verksamhetsplanens beskrivning av ekonomiska förutsättningar sidorna 11 -
15. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt kommunstyrelsen och kultur
och fritidsnämnden att se över badtaxans konstruktion och nivåer i Solna i förhållande 
till andra kommuner i Stockholmsregionen 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en verksamhetsplan och budget i nivå med tillde
lad budgetram. 

Yttrande 
Thomas Magnusson anmäler för (\I) särskilt yttrande i enlighet med bilaga l till proto
kollet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan och budget 201 5 
- 201 7 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

Noteras till protokollet att Tobias Ö stberg (MP) inte deltar i beslutet. 

Signatur 



SOLNA STAD PROTOKOLL 

§4 
Biblioteksenkät 2014 (KFN/2014:40) 

Sammanfattning 

2015-01-29 

SID 6 (7) 

I september 2014 genomfördes en biblioteksundersökning i två delar, dels för bibliote
ket i Solna centrum dels för biblioteket i Bergshamra. Resultatet av undersökningen var 
klart november 2014. Undersökningen har på förvaltningens uppdrag genomförts av 
konsultföretaget Jema Rådgivning AB, som har omfattande erfarenhet av motsvarande 
kulturundersökningar i flera stora kommuner som IVlalmö, Linköping, Botkyrka etc. 
Undersökningens fråges tällningar har genomförts genom telefonintervjuer med 700 
vuxna personer mellan 18 och 74 år. Frågorna har riktats till både användare av biblio
teken 500 stycken och icke användare 200 stycken, totalt urval för såväl Solna centrum 
som Bergshamra. 

Syftet med undersökningen är att kvalitetssäkra biblio teksservicen samt få underlag 
inför en större lokalöversyn och framtida planering av utbud och servicenivåer. Kon
sultföretaget har vid två til]f,.illen presenterat undersökningens resultat, dels vid möte 
med förva ltningschef, bibliotekschef och kommunikatör dels vid möte med alla medar
betare på Solna stadsbibliotek. E n kortare muntlig föredragning för dåvarande kultur
och fritidsnämnden gjordes av bibliotekschefen i december 2014. 
De förbättringsområden undersökningsresultaten visar ska vidare analyseras av biblio
tekets ledning och personal. 

Flera svar .i undersökningen kan sHtTItnanfattningsvis konstateras vara mycket positiva 
till båda biblioteken, dess bemötande och service till besökarna. Sä rskilt framkommer 
att 90% av användarna vid Bergshamra bibliotek instänuner helt med att biblioteket ger 
god service, 73% känner till den nya funktionen meröppet och 55% av användarna 
nyttar servicen. SamticIigt visar undersökningen för båda biblio teken att den yngre mål
gruppen vill ha bättre digitaliserade möjligheter och tjänster samt önskar en modernare 
utformning och utrustning av lo kalerna son1 anses slitna och omoderna . 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av biblioteksenkätens resultat samt uppdrar åt för
valtningen att arbeta med dess förbättringsområden och återkomma till nämnden med 
resultat av vidtagna åtgärder. 

Signatur 



SOLNA STAD 

§5 

PROTOKOLL 20 15-01-29 
SID 7 (7) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott mandatperioden 
2015-2018 samt val av ledamöter till arbetsutskottet 
(KFN/2015:12) 

Sammanfattning 
I kultur- och fritidsnämndens reglemente anges i 5 § att nämnden får utse det antal ut
skott den finner lämpligt samt besluta om uppgifter och arbetsformer för dessa. 

Av 6 kap. 33 § kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledan10t, ersättare eller åt en anställd hos kOlnmunen att besluta å nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Begränsningarna av delegationsrätten frmn
går av 6 kap. 34 § kommunallagen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås utse ett arbetsutskott som bereder ärenden till kul-
111r- och fritidsnämnden och beslutar å nämndens vägnar i ärenden enligt delegations
ordningen. 

Ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande föres lås som ledamöter i kul
tur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att; 

utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till kultur- och fri
tidsnämnden och besluta å nämndens vägnar i ärenden enligt delega
tionsordningen. 

50111 ledan1öter i kultur- och fritidsnätllndens arbetsutskott utse nän1t1 -

dens ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

§6 
Meddelanden 

Inga meddelanden vid dagens sammanträde. 

§7 
Övriga frågor 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

Signatur 
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Yttrande 

Solna den 29 januari 2015 
Yttrande till Kultur- och fritidsnamnden , arende 5 

KFN/2014:8 
Reviderad verksamhetsplan och budget för 2015-2017 

Behandlingen av Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget utgår från den av den 
borgerliga majoriteten föreslagna budget som vunnit gehör i fullmäktige. Vänsterpartiet vill med detta 
yttrande betona vårt ställningstagande kring i vilken utsträckning Solna bör satsa på kultur- och 
fritidsområdet. 

Enligt Vänsterpartiets förslag till budget för Solna 2015 skulle Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
tillföras 16 miljoner kronor utöver den ram som nu ligger till grund för internbudgeten. Dessutom 
innefattar Vänsterpartiets föreslagna investeringsbudget bland annat ytterligare utbyggnad av stadens 
idrottsplatser för föreningsverksamhet och spontan idrott. En sammanställning av de för nämnden 
relevanta satsningarna finns nedan. 

Sammantaget skulle dessa satsningar kunna bryta trenden med allt mer urholkade resurser till 
stadens kultur och fritid. Större resurser till denna verksamhet skulle kunna minska uttaget av avgifter 
och bidra till att alla får lika möjlighet att tillgodogöra sig kultur och fritid oberoende av plånbok. Den 
nuvarande ramen, som inte heller inkluderar pris- och löneuppräkning på en rimlig nivå, utgör en 
påtaglig risk tör försämring av möjligheten till en god verksamhet inom nämndens område. 

Thomas Magnusson (V) 

Utdrag ur Vänsterpartiets budgetförslag för 2015 
- Satsningar relevanta för Kullur- och fritidsnämnden 

Driftbudget 
Kultur- och fritidsnämnden (+16 mkr) 

0:0 2,5 % generell kompensation 
0:0 Utökad verksamhet och bemanning på fritidsgårdar 
000 Sommarverksamhet, inkl kollo 
0:0 Verksamhetsbidrag till studieförbund 
0:0 50 % sänkning av avgifterna i Kulturskolan 
0:0 Stärkt föreningsstöd 
0:0 Utökade öppettider Bergshamrabiblioteket 
0:0 Flera bibliotek 
0:0 Sänkta idrottsavgifter 
0:0 Satsning på tjejidrott 
0:0 Fond fritidsverksamhet 

Investeringsbudget 
Kultur- och fritidsnämnden (7 mkr) 

0:0 Förstärk investering kapitalinventarier 
0:0 Bygg ut idrottsplatser för föreningsverksamhet och spontanidrott 


