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   Utdragsbestyrkande: 

   
 

 

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden  
   

Offentligt sammanträde Ja/Nej  

   
Sammanträdesdag 6 september 2022  

   
Tid och plats Klockan 18:00, A-Salen  

   
 Ledamöter Frånvarande  

följande paragrafer 
Tjänstgörande  
ersättare 

 Beslutande  Bo Källström (L), Ordförande   
 Ingalill Söderberg (DP)   
 Eeva Laine (S) Samtliga Bengi Aslan (S) 
 Diana Molinsky (M) Samtliga Malin Ahlqvist (M) 
 Anna Bredin (M)   
 Angelica Bodén (C)   
 Cedric Fredmer (HP)   
 Michael Hagström (S)   
 Tua Myhrman (S) Samtliga Gustaf Nyberg (MP) 
 Stefan Lindbom (S)   
 Robert Forsman (V)   
 Linus From (SD) Samtliga Tord Rådberg (SD) 

 

 
Närvarande ej tjänst-

görande ersättare 
Per Johansson (L), Anneli Johansson (KD), Kaj Olsson (V),  

 
Övriga närvarande Se nästa sida 

 
Utses att justera Michael Hagström (S) 

   

Justeringens tid 20 september 2022 Paragrafer 1-13 

   

Underskrifter   

 Hanna Nyberg  
 Sekreterare 

 

 

 Bo Källström (L)  
 Ordförande 

 

 

 Michael Hagström (S)  
 Justerande 

 

 

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida. 
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 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 september 2022 

Övriga närvarande 

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör 

Hanna Nyberg, nämndsekreterare  

Karin Djerf, Stabs- och ekonomichef 

Caroline Frank, Verksamhetschef idrott och anläggning 

Nela Bengtsson, föreningssamordnare 

Marco Borja Claure, IT-tekniker 

 

Fredrik Birkeland, PwC, närvarande §1-3 

Johan Sverker, PwC, närvarande §1-3 
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BEVIS  
om justering av Kultur- och fritidsnämnden protokoll 
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla 

 

Kultur- och fritidsnämnden har sammanträtt den 6 september 2022 

Protokollet har justerats den  20 september 2022 

Anslaget sattes upp den 20 september 2022 

Anslaget tas ner den 12 oktober 2022 

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den  11 oktober 2022 

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Registrator 

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats  www.huddinge.se 

Underskrift 
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 Sammanträdesdatum Paragraf  

Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 1   

    

    

 

 

 

Upprop och val av justerare  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Michael Hagström (S) till justerare.  
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 2   

    

    

 

 

 

Godkännande av föredragningslista  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 3   

    

    

 

 

 

Information från förvaltningen   

 

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, redogör för sommaren. Det har varit lugn 

och förvaltningens analys är att det delvis beror på de satsningar som gjorts på kultur- 

och fritidsaktiviteter samt mobila fritidsledare.  

 

Fredrik Birkeland och Johan Sverker från PwC presenterade den kartläggning de gjort 

av bidragsgivning till studieförbunden i Huddinge kommun, jämförelsekommunerna 

och Region Stockholm.  
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 4   

    
Diarienummer KFN-2022/126.11    

 

 

 

Yttrande till inriktningsärende 2023-2025  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa yttrande till inriktningsärende 2023–

2025 enligt bilaga och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att HKF 8110 Avgifter inom kulturskolan 

gällande avgifter för kortkurser revideras enligt förslag i Bilaga 3. De nya avgifterna 

ska börja gälla från terminsstart vårterminen 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden äskar utökning av investeringsramen med 6 mnkr för 

inventarier till följd av nybyggnation av Utsäljeskolan. 

 

Sammanfattning 

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför 

planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan med 

preliminära budgetramar för nämnder samt preliminär investeringsplan för 

kommunkoncernen. 

 

I inriktningsärendet ingår inte någon pris- och lönekompensation. Förvaltningens 

bedömning är att de behov av effektiviseringar som krävs under 2023 kommer att 

kunna genomföras utan större påverkan på verksamheten närmast Huddingefamiljen. 

Förvaltningen har, vid tidpunkten för detta yttrande, inga färdiga förslag på hur 2024–

2025 års pris- och löneökningar ska kunna hanteras inom ram. Med fortsatt tydlig 

riktning i arbetet med effektivisering, digitalisering och samlokalisering anser 

förvaltningen dock att det torde finnas möjligheter att klara även kommande års 

kostnadsökningar inom nuvarande verksamhetsnivå.  

 

Förvaltningen föreslår förändringar av avgifter för kortkurser inom kulturskolan. 

I yttrandet ingår även förvaltningens kommentarer och synpunkter på 

lokalresursplanen. 

  

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Michael Hagström (S), Robert Forsman (V), Gustaf Nyberg 

(MP), Ingalill Söderberg (DP), Stefan Lindbom (S) och Bo Källström (L) samt Anja 

Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör.  

 

Michael Hagström (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet. 
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Robert Forsman (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet. 

Gustaf Nyberg (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i beslutet.  

 
Protokollsanteckningar 

Michael Hagström (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 

Robert Forsman (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 

Gustaf Nyberg (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 5   

    
Diarienummer KFN-2021/303.66    

 

 

 

Regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer Regler för bidragsgivning inom kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde, i enlighet med bilaga 1. 

Kultur och fritidsnämnden fastställer att de nya reglerna träder i kraft den 1 december 

2022, och i samband med det att de nämndspecifika regler för bidragsgivning som 

antogs som en interimslösning därmed upphävs. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att införa årlig revision av föreningar och uppdrar 

åt förvaltningen att senast i februari 2023 återkomma med förslag på antal och urval 

av föreningar för det aktuella året.  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens avrapportering av uppdraget 

Bidragsöversyn, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 

2022. 

  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 21 mars 2022 (dnr KS-2020/2751.112) beslutat att 

Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun (HKF 8020) upphävs och 

ersätts med fullmäktiges beslutade Riktlinjer för bidragsgivning i Huddinge kommun, 

vilka framgår av bilaga 3. 

 

I samma ärende uppdrar kommunfullmäktige åt de bidragsgivande nämnderna att, i 

samråd med kommunstyrelsens förvaltning och utifrån riktlinjer för bidragsgivning i 

Huddinge kommun, upprätta kompletterade regler för bidragsgivning inom respektive 

verksamhetsområde. 

 

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 fick förvaltningen i uppdrag 

att genomföra en bidragsöversyn. I enlighet med uppdraget har ett förslag tagits fram 

på nya regler för bidragsgivning, som framgår av bilaga 1. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade i april 2022 om en interimslösning för att ge 

förvaltningen mer tid att förbereda framtagandet av de permanenta reglerna och 

uppdrog åt förvaltningen att senast den 7 juni 2022 återkomma med förslag till nya 

regler för bidragsgivning inom nämndens verksamhetsområde. De tillfälliga reglerna 
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i interimslösningen upphör i samband med att de nya reglerna träder i kraft, vilket 

föreslås ske den 1 december 2022. 

 

Bidragsformerna är framtagna med syfte att dessa ska vara anpassade för dagens 

behov, och inom nämndens kärnuppdrag. En utgångspunkt har också varit att 

möjliggöra för fler och nya sökande i syfte att främja en meningsfull fritid för 

kommunens medborgare, med barn och unga i fokus. 

 

Nya regler för bidragsgivning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

innehåller bland annat: 

• nämndspecifika bestämmelser som kompletterar de kommungemensamma riktlinjerna 

• förslag på sju bidragsformer med tillhörande inriktningar 

• nya generella och bidragsspecifika bedömningskriterier. 

  

Förvaltningens bedömning är att reglerna för bidragsgivning säkerställer i möjligaste 

mån att bidrag fördelas jämlikt, att de föreslagna bidragsformerna är i linje med 

kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag och gynnar samtida samhällsnyttig 

verksamhet. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Michal Hagström (S) och Bo Källström (L) samt Anja 

Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör och Nela Bengtsson, föreningssamordnare.  

 

Michael Hagström (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet.  

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 6   

    
Diarienummer KFN-2022/90.11    

 

 

 

Gör Huddinge till en fristad för förföljda kulturarbetare - 
motion väckt av Nujin Alacabek, Britt Björneke, Niklas Bougt, 
Olov Hamilton (V)  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 18 

augusti 2022, som svar på remissen. 

 

Sammanfattning 

Nujin Alacabek, Britt Björneke, Niklas Bougt och Olov Hamilton, samtliga V, har 

lämnat en motion där de yrkar att Huddinge kommun ska ansluta sig till International 

Cities of Refugees Network, ICORN. ICORN är en medlemsorganisation för städer, 

kommuner och regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN är en 

fristad som ger tillfälligt skydd för förföljda kulturarbetare. 

 

Motionärerna framhåller att på fler håll i världen går stater mot en totalitär utveckling 

där människor förföljs, fängslas och får sina mänskliga rättigheter inskränkta. 

Motionärerna skriver att det i dag finns etablerade fristäder i Sverige och att 

Huddinge har en stolt historia av att ge skydd till människor på flykt. 

 

En motion med ett liknande förslag lämnades av V 2013, (KS-2013/1107). Motionen 

2013 avsåg att vara fristad för författare medan aktuell motion avser fristad för 

kulturarbetare. 

 

Ärendet har samberetts mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen. De samberedande 

förvaltningarna menar att motionens förslag innebär ett stort ekonomiskt åtagande där 

finansieringen skulle ställa krav på omprioriteringar som inverkar på befintlig 

verksamhet. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Robert Forsman (V), Gustaf Nyberg (MP), Michael Hagström 

(S) och Bo Källström (L). 

  

 
Propositioner 

Robert Forsman (V) yrkar att kultur- och fritidsnämnden tillstryker motionen.  

Bo Källström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
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Ordföranden ställer proposition om bifall till förvaltningens förslag mot bifall till 

Robert Forsmans (V) förslag om att tillstyrka motionen. Ordförande finner att 

nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 
Reservationer 

Robert Forsman (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.  

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 7   

    
Diarienummer KFN-2022/120.11    

 

 

 

Detaljplan för Verkstaden Hantverket och Tonfisken m. fl i  
Storängen  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 18 

augusti 2022, som sitt remissvar till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Den nya detaljplanen skulle innebära hållbara, attraktiva och funktionella 

boendemiljöer i kollektivtrafiknära lägen i centrala Huddinge. Området är utpekat 

som ett förtätningsområde i kommunens översiktsplan och i utvecklingsplan för 

centrala Huddinge framförs att området är lämpligt för tät bostadsbebyggelse. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tillgänglig, trygg, attraktiv och hälsosam 

boendemiljö med en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som håller hög 

kvalitet. Planförslag för fastigheterna Verkstaden, Hantverket och Tonfisken (etapp 4) 

bidrar med cirka 1800 bostäder och tillhörande service. 

 

Inom planområdet ligger idag ungdomsverksamheten Huset, som kommer att behöva 

omlokaliseras. 

 

Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Bo Källström (L). 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 8   

    
Diarienummer KFN-2022/119.11    

 

 

 

Remiss avseende revidering av Huddinge kommuns lokala 
ordningsföreskrifter, HKF 1100  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och 

översänder det till kommunstyrelsen som sitt eget. 

 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap. ordningslagen har kommuner rätt att meddela lokala regler som 

kompletterar ordningslagen (1993:1617) utifrån de förutsättningar som gäller lokalt. 

Nu föreslås ändringar i HKF-1100. 

 

Förvaltningen menar att flera paragrafer i de föreslagna lokala ordningsföreskrifterna 

i varierande grad rör kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Dessa paragrafer har 

dock inte i huvudsak någon avgörande inverkan på förvaltningens arbete. 

 

Dock kommenterar förvaltningen två paragrafer i förslaget, 7§ formulering störande 

arbeten på offentlig plats och 13§ minskning av ytor i kommunen där 

alkoholförtäring är förbjuden. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Bo Källström (L). 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 9   

    
Diarienummer KFN-2022/156.19    

 

 

 

Arbetsmiljörapport för 2021  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av arbetsmiljörapport för 2021. 

 

Sammanfattning 

Syftet med arbetsmiljörapporten är att rapportera resultat av arbetsmiljöarbetet till 

överordnad chef för att möjliggöra för respektive chef att kunna bedöma om 

arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

på alla nivåer och utifrån det identifierat två risker som förvaltningen bedömer som 

prioriterade på aggregerad nivå. Dessa är ”låg rapportering i KIA” (kommunernas 

informationssystem om arbetsmiljö) samt ”chefernas arbetsmiljö”. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Bo Källström (L). 

 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 10   

    
Diarienummer KFN-2022/71.18    

 

 

 

Månadsrapport Juli  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av innehållet i månadsrapporten för juli. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens resultat per juli är 146,2 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre 

än den ackumulerade budgeten. Förvaltningens bedömning är att kultur- och 

fritidsnämnden kommer att ha en budget i balans vid slutet av året. 

 

Den korta sjukfrånvaron har sjunkit under första halvåret, förutom en ökning precis 

innan sommaren och trenden att den långa sjukfrånvaron minskar håller i sig. 

 
Överläggning 

Vid ärendet yttrar sig Michael Hagström (S), Robert Forsman (V) och Bo Källström 

(L) samt Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör. 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 11   

    
Diarienummer KFN-2022/1.11    

 

 

 

Delegationsbeslut 2022  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet 

med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2022-04-12, Dessa 

beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Beslut om beviljade föreningsbidrag, perioden 2022-03-24– 2022-05-04, dnr  

KFN-2022/1, Delegater: Ann-Christine Lundberg, stabs- och utvecklingschef.  

Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt D 1.2  

(se sammanställning i bilaga 1). 

 

Beslut om beställning av ombyggnation av förråd till kontor på Vårby bibliotek.  

KFN-2022/125. Delegat: Nick Jones, verksamhetschef konst och bibliotek. Beslut  

fattat enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning punkt C 5.3. 

 

Beslut om tillfälligt stängning av Rockville 29/8 2022. KFN-2022/60. 

Delegat: Håkan Cinti Larsson, enhetschef Kultopia. Beslut fattat enligt kultur- och  

fritidsnämndens delegationsordning punkt A 6.1. 

 

Beslut om godkännande av uppdaterad offert gällande pågående byggnation av  

café i Fleminghallen. KFN-2018/157. Delegat: Anja Dahlstedt, kultur- och  

fritidsdirektör. Beslut fattat enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  

punkt C 1.1 
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Sammanträdesdatum Paragraf 

 
Kultur- och fritidsnämnden 6 september 2022 § 12   

    
Diarienummer KFN-2022/2.1    

 

 

 

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2022  

 

Kommunfullmäktige 13 juni 2022 

§ 10 Delgivning av beslut, Delårsrapport per 31 mars 2022 för Huddinge kommun 

§ 15 Delgivning av beslut, Utvecklingsplan för Flemingsberg, tilläggsbeslut  

§ 18 Delgivning av beslut, Miljöbokslut 2021 

  

Kommunfullmäktige 15 juni 2022 

§ 4 Delgivning av beslut, Inriktningsärende för budgetarbetet Huddinge kommun 

2023-2025 

§ 11 Delgivning av beslut, Revidering av Översiktsplan 2030, beslut om granskning 

§ 17 Delgivning av beslut, Ägande och förvaltning av Huddinge kommuns fibernät 

  

Inkomna remisser från kommunstyrelsen 

Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder. Motion väckt av Anders 

Lönroth, Carina Sundström, Anders Abel (MP) 

  

Miljötillsynsavdelningen 

Beslut för kännedom, MILJ.2022.1111.Beslut om avgift för tillsyn av lantbruk, 2022-

06-22 

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 

Kallelse till medlingssammanträde 12 september, inkommen 2022-06-13 
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Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor anmäldes.  

 

 

 
 

 



   

Huddinge kommun   

Kultur- och fritidsnämnden    

2022-09-06 

   

Protokollsanteckning   

Ärende 4: Yttrande till inriktningsärende 2023-2025 

   

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och verka i.  

Kultur- och fritidsnämnden gör mycket för invånarna i Huddinge och verksamheterna som kultur- 

och fritid ansvarar för har en direkt påverkan på kommuninvånarnas livskvalité.    

Inriktningsärendet pekar på några framtida utmaningar och satsningar.   

 

Socialdemokraterna vill rikta ett stort tack till förvaltningens medarbetare som varje dag gör viktiga 

insatser i och för kommunen. Från förvaltningen görs professionella framställningar och 

pedagogiska insatser när det gäller att redovisa bl.a. det ekonomiska läget vilket ger oss politiker 

goda förutsättningar att styra och prioritera vilka satsningar vi vill göra för kommunens invånare.   

 

Inriktningsärendet för budgeten bygger på den moderatledda koalitionens beslut om mål och 

budget som togs hösten 2021. Vi Socialdemokrater lade då fram ett eget budgetförslag som sätter 

välfärden och tryggheten först – den budgeten tillsammans med det förslag som vi lade fram för 

delårsrapporten per mars 2022 menar vi hade gett bättre förutsättningar för våra verksamheter.  

 

Inriktningsärendet innehåller sammanlagt 7 bilagor, där ett flertal presenteras som "förslag". Detta 

gör det svårt och oklart för politiska representanter. 

Är det "förslag" som man ska ta politisk ställning till eller inte? Socialdemokraterna väljer p.g.a. 

denna oklarhet att inte delta i beslutet. 

 

Bilaga 7 "Lokalresursplan 2023"  

Lokalresursplanen innehåller en hel del framtida, nya och avancerade planer på förändringar. En av 

förändringarna som framställs som ett "bör" handlar om att slå ihop kulturskolan med Huset och 

Rockville. Bilagan innehåller också tydliga förslag om hur olika satsningar ska prioriteras, vad som 

bör göras 2022-2023 samt vad som bör skjutas på framtiden 2024. Här framgår det bl.a. att 

utredning och lokalisering av nytt bibliotek i Trångsund skjuts på framtiden till 2024, något som vi 

Socialdemokrater tycker ligger för långt bort i planeringshorisonten. 

 

En annan oro som vi vill vädra i sammanhanget är att ärendet inte presenterar hur man planerar att 

bemöta pris- och löneökningar inom befintliga ekonomiska ramar. 

 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

 

 

 

 

För Socialdemokraterna   

 

Michael Hagström 

    



 
Huddinge Kommun 
Kultur och Fritidsnämnden 
2022-09-06 
 
 
Ärende 4: Kultur och Fritidsnämndens yttrande över inriktningsärende 2023-2025 
 
Vi deltar inte i beslutet eftersom det grundar sig på koalitionens beslut om inriktning för 

2023-2025. Våra partier har haft andra förslag till mål- och budget och andra 

planeringsramar. Hade våra förslag gått igen hade det medfört ökade resurser även för 

Kultur och Fritidsnämnden. 

 
 
 
 
För Vänsterpartiet 
 
 
Robert Forsman  Kaj Olsson 



 

 

 
Huddinge Kommun 

 

  
Kultur och fritidsnämnden 
2022-09-06 
  
Protokollsanteckning 
Ärende 4: Yttrande till inriktningsärende 2023-2025 
 
Det är väldigt mycket spännande och bra saker som ryms i detta inriktningsärende, exempelvis 
den mobila fritidsverksamheten, vikten av involvering av studieförbund och andra föreningar och 
utvecklad ungdomsverksamhet. Just vikten av att ge unga människor fler möjligheter att välja en 
fritid som är inspirerande och utvecklande kan inte nog understrykas. Där bygger vi framtiden! 
 
Vi hoppas att med vår budget kunna satsa än mer på allmänna mötesplatser för kultur och 
föreningsliv, en förstärkt biblioteksverksamhet i hela kommunen och ännu fler öppna dörrar för 
barn och ungdomar in i en aktiv kultur- och fritidsverksamhet.  
 
 
För Miljöpartiet de gröna i Huddinge 
Gustaf Nyberg 
 
 



 
Huddinge Kommun 
Kultur och Fritidsnämnden 
2022-09-06 
 
 
Reservation i Ärende 6: Gör Huddinge till en fristad för förföljda kulturarbetare – motion 
väckt av Nujin Alacabek, Britt Björneke, Niklas Bougt, Olov Hamilton (V) 
 
I dessa dagar känns det extra viktigt att ge konstnärer, författare och intellektuella, som 
p.g.a. förföljelse inte kan verka i sina hemländer, en fristad. 
Jag menar även att det finns rutiner och värdefull kunskap i Stockholm som vi kan dra nytta 
av. Samt att det finns mycket mindre kommuner/ städer i Sverige som anser sig ha råd och 
kunskap att kunna ge den fristaden.  
Kulturarbetaren kan ju också komma att berika Huddinge som kulturstad om de väljer att 
vara offentliga i sitt arbete. 
Vi bör ju också kunna dra nytta av att vi har ett kommunalt bostadsbolag som skulle kunna 
ordna med en bostad. Sedan har vi pratat med ansvarig tjänsteperson i Stockholm som 
menar att det är lite mer än en 25%-tjänst att administrera detta. 
Huddinge kommun bör ha råd med detta. 
 
 
 
 
För Vänsterpartiet 
 
 
Robert Forsman  Kaj Olsson 
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