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Handlingarna publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 

Om du önskar ta del av handlingarna kontaktar du kultur- och fritidsnämnden som gör en 
prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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Utveckling av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål – 
reviderad inriktning för hästverksamhet 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna överenskommelserna om samarbete med Solna 
Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb. 
 
Sammanfattning 
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för Överjärva Gård. I 
visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt besöksmål, en sammanhängande natur- 
och kulturmiljö och att Solna Naturskola ska vidareutvecklas på gården för barn och elever på 
förskolor och skolor i Solna. 
 
Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen tog förvaltningen för arbetsmarknad, kultur 
och fritid (AKF) i Solna stad fram ett program för Överjärva gård. Programmets innehåll 
omfattar aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och service; Natur, pedagogik och djur; Kulturen flyttar 
ut och Kulturen flyttar in. Programarbetet är en pågående process som präglas av dialog och har 
löpt på under 2021 och många aktiviteter har genomförts och/eller påbörjats, vilket redovisas 
under ”genomförda och planerade aktiviteter” i tjänsteskrivelsen. 
 
Inom ramen för programområdet Natur, pedagogik och djur kom AKF överens med Solna 
Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb om att inleda ett samarbete på Överjärva gård. 
Inriktningen för samarbetet skulle vara att öka kunskapen om och intresset för hästar i samspel 
med barn och unga. Inom ramen för samarbetet skulle Solna Fältrittklubb och Hufvudsta 
Ridklubb bl a erbjuda turridning på Överjärva gård. Dessvärre kunde inte dessa aktiviteter inte 
genomföras under 2021 bl a på grund av pandemin. När restriktionerna kring pandemin nu är 
hävda är ambitionen därför att tillsammans med ridklubbarna genomföra aktiviteterna under 
2022 och därefter utvärdera verksamheten inför kommande år. 
 
Förvaltningen föreslår, med anledning av detta, att de överenskommelser som inte kunde 
genomföras med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb under 2021, istället genomförs 
under 2022 och att nämnden tecknar överenskommelser med klubbarna. Samarbetet gäller under 
verksamhetsåret 2022 och ska därefter utvärderas. 

Handlingar 
1) Presentation av programarbete Överjärva gård 
2) Överenskommelse om samarbete mellan Solna Fältrittklubb och Solna stads 

förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid om samarbete på Överjärva gård 
3) Överenskommelse om samarbete mellan Hufvudsta Ridklubb och Solna stads 

förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid om samarbete på Överjärva gård 
 
Katarina Påhlman  Johanna Molvin 
Förvaltningschef  Chef kulturmiljöer 
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Bakgrund 
 
Den 14 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för Överjärva 
gård. I visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt besöksmål som lockar 
närboende och övriga solnabor, en sammanhängande natur- och kulturmiljö med byggnader med 
spännande innehåll och att Solna Naturskola ska vidareutvecklas på gården för barn och elever på 
förskolor och skolor i Solna. 
 
Kommunstyrelsen gav i beslut den 15 juni 2020, kultur- och fritidsnämnden, utifrån sitt ansvar 
för kultur- och fritidsverksamheten i Solna, i uppdrag att arbeta med utvecklingen av Överjärva 
gård som kulturmiljö och besöksmål. Denna inriktning innebar bl a att förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid tog över museiverksamheten (Statarmuseet) och driften av caféet 
på Överjärva gård. 
 
Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen har förvaltningen därefter tagit fram ett 
program för Överjärva gård. Programmet innehåller aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och 
service; Natur, pedagogik och djur; Kulturen flyttar ut och Kulturen flyttar in. Aktiviteterna ska genomföras 
i nära samverkan med föreningslivet och näringslivet. Inom ramen för programområdet Natur, 
pedagogik och djur beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna överenskommelser om 
samarbete med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb för att genomföra aktiviteter, som i 
första hand skulle gälla verksamhetsåret 2021/2022. En presentation av programarbetet biläggs. 
 

Genomförda och planerade aktiviteter 
 
Det övergripande syftet med programmet för Överjärva gård är att utveckla den 
sammanhängande natur-och kulturmiljön, som ett besöksmål för lustfyllt och livslångt lärande 
där samverkan kring hållbar utveckling är centralt. Programarbetet är en pågående process som 
präglas av dialog. Aktiviteter som görs på fastigheten görs huvudsakligen i fastighetsägarens regi. 
Programarbetet har löpt på under 2021 och många aktiviteter har genomförts och/eller påbörjats. 
 
Några av dessa är: 
 

• Redan under våren 2021 utvecklades en grillplats till en plats för utematlagning och det 
fanns möjlighet att låna friluftsgrillar, stormkök och redskap för matlagning. Under 2022 
kommer såväl grillplats, som kåtan vid grillplatsen att rustas upp. 
 

• Ett arbete för att förbättra skyltningen påbörjades under 2021 och äldre skyltning har 
tagits bort, liksom emaljerade fasadskyltar och evenemangsskyltning mm. I maj månad 
sätts nya riktningsskyltar och en ny entréskylt upp och efter semestrarna sätts nya 
områdesskyltar upp. 
 

• Upprensning, röjning av sly och underhåll av grönytor har påbörjats under 2021 och 
fortsätter under 2022. Kretsloppsjordbruk är en odlingsmetod som minimerar negativ 
miljöpåverkan på vatten, samt har en positiv klimatpåverkan genom att det binds kol i 
marken – en s.k. kolsänka skapas. Detta ska prövas under 2022 och allt genomförs i 
enlighet med naturreservatets föreskrifter. 
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• Solna naturskola vidareutvecklas på Överjärva gård. Naturskolan har utgjort en 
betydelsefull kunskapsresurs på platsen, som medverkat till genomförande av guidningar 
och ”Boplatsrundan”. Båda aktiviteter som kommer att fortsätta under 2022 och ökar 
allmänhetens tillgänglighet till Överjärva. 
 

• Pandemin gjorde att aktiviteterna med ridklubbarna inte genomfördes. Avsikten är nu att 
uppdatera avtalen med ridklubbarna. Inriktningen för klubbarna är att öka kunskapen om 
och intresset för hästar samt levandegöra gården. Det kommer även att anordnas 
knatteridning på lördagar med start i juni månad 2022. Klubbarna kommer även att delta i 
andra aktiviteter på gården såsom gårdsdagar. 

 
• Sedan april månad har skapande workshops genomförts och det kommer löpande att 

fortsätta anordnas – det kan exempelvis handla om byggnadsvård, ullhantverk, återbruk 
och blomsterbinderi m.m. 
 

• Hästskostallets uteplats har utrustats med nya lekmöjligheter av återbrukat material, 
ekologisk odling (zero-waste) samt en ny lekskulptur i trä vid Statarmuseet. 
 

• Främst för barnfamiljer, förskolor och skolor har nya Lek- och lärslingor sedan mer än ett 
år tillbaka utvecklats med aktiviteter på plats, till exempel Barnens fågelkryss, 
klimatslingan och ”Boplatsrunda”. Arbetet med att vidareutveckla och anordna fler 
slingor pågår. 
 

• Caféverksamheten har hämmats av restriktionerna i samband med pandemin. Trots det 
påbörjades en utveckling redan sommaren 2021 med bland annat uteservering, som nu 
fortsätter inför våren/sommaren 2022. Det handlar om café & museiverksamhet med 
gårdsdagar, referensbibliotek, bokcirkel, berättarstunder, sommarhäng, naturpyssel, 
tipspromenader mm. 
 

• Överjärva gård är en mötesplats där flera av stadens verksamheter kan genomföra och 
testa aktiviteter, vilket också påbörjades 2021. Bland aktiviteterna kan nämnas senior-
träffar inkl odlingsgrupp, bokcirkel, referensbibliotek, volontärsdagar med näringsliv och 
självklart även naturskoleverksamhet för förskolebarn och skolelever. 

 
• Under sommaren 2021 anställdes sommarjobbare i caféets uteverksamhet och öppna 

aktiviteter och i Statarlängans referensbibliotek med ljud, rörlig bild och litteratur 
utomhus. På grund av pandemin kunde dock inte all den tänkta verksamheten 
genomfördes, utan en del aktiviteter fick skjutas på framtiden. Inför sommaren 2022 
anordnas åter igen sommarjobb, men även ungdomsjobb och praktikplats. 

 
 
Ett annat fokus på Överjärva gård ligger på att utveckla och renovera byggnaderna på gården. 
Det ansvaret ligger hos Råsunda Förstads AB som fastighetsägare, men förvaltningen samverkar 
givetvis med bolaget om det, eftersom det har betydelse för utvecklingen av aktiviteter och 
verksamheter på Överjärva. 
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Hästskostallet har under 2021 genomgått en teknisk upprustning för att på ett ännu bättre sätt 
kunna tillhandahålla naturskoleverksamhet och caféverksamhet. Stinshusen, som tidigare kallades 
för ”Rödingarna”, har numera sin placering i anslutning till Överjärva gård och har genomgått en 
exteriör upprustning. Arbetet med Stinshusen har fortsätter under 2022 med en inre 
statusbesiktning med efterföljande åtgärder efter att den exteriöra upprustningen har genomförts. 
Vita villan kommer till hösten att göras i ordning för att finnas som en resurs för naturskolans 
behov av ytterligare lärararbetsplatser. Projekteringarna och renoveringarna av Gula Villan, 
Ladugården och Vinterträdgården har påbörjats. 
 
Förvaltningens synpunkter 
 
Förvaltningens programarbete för att vidareutveckla Överjärva som ett attraktivt besöksmål och 
en sammanhängande natur- och kulturmiljö löper på enligt plan, även om en del aktiviteter på 
grund av pandemin inte har varit möjliga att genomföra som planerat under 2021. Det gäller 
exempelvis de aktiviteter som förvaltningen hade överenskommit med ridklubbarna att 
genomföra, som nämnden beslutade om inför 2021. Överenskommelsen var ettårig och skulle 
därefter utvärderas för nytt beslut kommande år. När restriktionerna kring pandemin nu är hävda 
finns förutsättningar för att aktualisera frågan inför 2022. Ambitionen är därför att tillsammans 
med ridklubbarna genomföra aktiviteterna under 2022 och därefter utvärdera verksamheten inför 
kommande år. Det förutsätter att nämndens beslut om överenskommelser förnyas och därmed 
gäller 2022 på samma villkor som i övrigt gällde 2021. 
 
Inom ramen för programområdet Natur, pedagogik och djur kommer förvaltningen kunna erbjuda 
hästverksamhet till de lite yngre barnen i form av knatteridning på lördagar med start i juni 
månad, som kan kombineras med andra aktiviteter exempelvis i form av organiserade lekar och 
prisutdelning med hästtema. För lite äldre barn kommer aktiviteter, exempelvis turridning, att 
erbjudas på söndagar, genom Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb. Klubbarna kommer 
även att delta i andra aktiviteter på gården, exempelvis på gårdsdagar. 
 
Förvaltningen föreslår, med anledning av detta, att de aktiviteter som inte kunde genomföras med 
Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb under 2021, istället genomförs under 2022 och att 
nämnden tecknar överenskommelser med klubbarna. Samarbetet gäller under verksamhetsåret 
2022 och ska därefter utvärderas. 
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BAKGRUND

I enlighet med stadens vision och utvecklingsplan 2018-05-03 är målsättningen för 

utvecklingen av Överjärva gård att skapa ett attraktivt besöksmål, som lockar närboende 

från de nya stadsdelarna Järvastaden, Nya Ulriksdal och övriga Solna. De goda 

kommunikationerna med närhet till europavägarna och till kollektivtrafiken gör även att 

Överjärva gård nås enkelt för besökare från övriga regionen. 

Utvecklingsplanens målsättning är att det på Överjärva gård ska finnas möjlighet att 

uppleva natur, kultur, historia och samtid. Området ska vara en sammanhängande kultur-

och naturmiljö som berättar om gårdens historia i Solna. Även djuren bidrar till berättelsen 

och läget i Igelbäckens naturreservat skapar goda möjligheter till rekreation, motion och 

friluftsliv. 

Sedan juni 2020 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för programarbetet för Överjärva

gård genom förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Arbetet sker i nära 

samverkan med Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB. Planeringen av aktiviteter 

präglas av den pågående pandemin. Flexibilitet, samverkan, att snabbt kunna ställa om –

samt en ökad efterfrågan på ”pandemianpassade” mötesplatser och utomhusaktiviteter är 

viktiga erfarenheter för det kommande arbetet på Överjärva gård.

Utgångspunkten för programarbetet är stadens vision och utvecklingsplan för Överjärva

gård framtaget 2018. Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid arbetar i 

samarbete med Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB för att vidareutveckla 

Överjärva gård som populärt utflyktsmål och en inspirerande lärmiljö för både vuxna 

och barn i enlighet med visionsarbetet. 

Programarbetet består av fyra aktivitetsområden: Friluftsliv och service; Natur, 

pedagogik och djur; ”Kulturen flyttar in” och ”Kulturen flyttar ut”. Aktiviteterna utvecklas 

överlappande utifrån en långsiktig strategi om att tillvarata gårdens potential för ökad 

samverkan kring hållbar utveckling i närområdet, staden och regionen. 

I programarbetet tillvaratas särskilt gårdens möjligheter för ungas sysselsättning med 

koppling till besöksnäringens omställning till närturism och ”svemester”. Det är ett sätt 

att möta de konsekvenserna som följer av pandemin och som kommer att påverka 

samhället under lång tid framöver.

SAMMANFATTNING



SYFTE

Det övergripande syftet är att utveckla den sammanhängande natur- och kulturmiljön 

Överjärva gård i Igelbäckens naturreservat som ett besöksmål för lustfyllt och livslångt 

lärande där samverkan kring hållbar utveckling är centralt. Programarbetet är en 

pågående process som präglas av dialog. 

På kort sikt är målet att utveckla processer för att tillvarata gårdens värden genom ökad 

samverkan med aktörer med koppling till platsen. Fokus är på synergier som skapas när 

olika förvaltningsområden och sektorer, såsom t ex besöksnäring, fritid, arbetsmarknad, 

kulturmiljö- och naturvård, sammankopplas i gemensamma aktiviteter.

På lång sikt är målet att sprida detta sätt att arbeta till fler områden i Solna för att främja 

en hållbar utveckling där rika natur- och kulturupplevelser har potential att bli en viktig 

del av folkhälsa och social hållbarhet genom nya samarbeten med kultur- och 

föreningsliv, skola och vuxenutbildning samt arbetsmarknad och näringsliv.

MÅL

MÅLGRUPPER

Nya målgrupper som förväntas nås 

genom arbetet:

• Barnfamiljer som bor eller är på besök i  

närområdet

• Ungdomar som behöver stöd för att 

komma tillbaka till skolan, komma i 

arbete eller i övrigt komma ur en 

negativ spiral 

• Gäster till närliggande hotell, 

restauranger, besöksmål  och 

konferensanläggningar samt företag

• Förskolor, skolor, vuxenutbildningar, 

SFI, gymnasieskolor inom djur- och 

natur samt folkhögskolor i regionen

• Grupper med särskilda behov inkl

riskgrupper särskilt drabbade av 

coronapandemin

• Tjänstepersoner inom privat och 

offentlig sektor med uppdrag att verka  

sektorsöverskridande med t ex CSR 

och hållbarhet.



FRILUFTSLIV & SERVICE

Destination för utematlagning

Utifrån ett växande intresse för matlagning utomhus, 

både hos boende och ’närturister’ erbjuds nya 

möjligheter på Överjärva gård. Aktiviteten omfattar 

upprustning av befintlig grillplats, tillfälliga 

friluftsgrillar, regnskydd, utlån av redskap samt 

stormköksbord i anslutning till picknickplatser. 

Flexibla samlingsplatser med regn- och vindskydd 

efterfrågas på platsen idag av olika målgrupper. 

Utvecklingsarbetet ska därför samordnas med 

pågående planering av den pergola som kommer att 

ersätta ladugården. 

Översyn av skyltning

Översyn och utveckling av skyltningen på gården, 

hänvisning till platsen och information om gården ska 

tas fram. Ett helhetsgrepp med tydligt 

besöksperspektiv ska informera om kommunikationer 

till och från naturreservatet, gårdens historia och 

befintliga verksamheter.

Översyn av sly och grönområden

Upprensning, röjning av sly och underhåll av grönytor 

i enlighet med lokala föreskrifter för naturreservatet 

ska genomföras. Upprensning av sly och 

stödplantering av t ex blommor och syrén är åtgärder 

som kan genomföras på kort sikt för att förstärka 

upplevelsen av en sammanhängande natur- och 

kulturmiljö. 

Det gröna kulturarvet

Mjuka grusgångar, organiska former på planteringar 

och tidstypiska trädgårdsmöbler vid Statarlängan 

samt byggnadsminnet Vinterträdgården är en del av 

kulturmiljön som saknas på platsen idag. 

Aktiviteten samordnas med pågående restaurering av 

byggnader med syfte att skapa kunskap om hur 

arbetet med att förvalta natur- och kulturmiljön är en 

del av besöksupplevelsen.

Pandemin har inneburit att intresse för och behov av friluftsliv ökat markant. 2021 har 

utlysts som Friluftsåret av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. 

Aktiviteterna syftar till att stärka platsen som en entré för hälsofrämjande 

rekreationsmöjligheter i Igelbäckens naturreservat för ett flertal målgrupper, inte minst 

närliggande besöksnäring och lokalbefolkning i samarbete med förvaltare, företag och 

föreningar inom friluftsliv.

AKTIVITETER



NATUR, PEDAGOGIK & DJUR

Solna Naturskola

Solna Naturskola erbjuder elever i Solnas skolor 

kurser i naturvetenskap och hållbar utveckling. 

Under 2020 breddades samarbetet med barn- och 

utbildningsförvaltningen i syfte att nå fler elever 

och att än mer bidra till arbetet med att förbättra 

elevernas kunskapsresultat. I samarbete med 

barn- och utbildningsförvaltningen ska naturskolan 

vidareutvecklas som kunskapsresurs inom natur, 

miljö och hållbar utveckling för barn och elever på 

förskolor och skolor i Solna. 

Utvecklad djurverksamhet

Gårdens djurverksamhet ska förstärkas  i 

samarbete med bl a närliggande föreningsliv med 

ett öppet program för främst barn och unga utifrån 

gårdens natur- och kulturarv. Under planering är 

”Statarmuseets mjölkskjuts” som erbjuder ridturer 

med häst- och vagn i närområdet. I samarbete 

med djurskötare och föreningsliv planeras ”mat-

och pratstunder” samt mini-ridlektioner anpassade 

för olika målgrupper både som riktade insatser och 

öppna program under helger och lov. Det planeras 

också vandringar och barnanpassade program 

kring fjärilar, fladdermöss, bävrar, salamandrar och 

övriga groddjur skräddarsys för olika målgrupper. 

Aktiviteten kopplar även till översyn av lekfulla 

utemiljöer och en utveckling av djurhållningen.

Skapande aktiviteter som främjar närområdets 

djurliv, t ex pysselmaterial för vildbihotell, 

fladdermus- eller fågelholksbygge kommer att 

erbjudas som en del i utedagar på Överjärva.

Samspelet djur – natur – stadsutveckling

Utåtriktade aktiviteter som lyfter fram pågående 

naturvård i Igelbäckens naturreservat såsom t ex 

sandblottor för biologisk mångfald och växtbaserad 

vattenrening med starrväxt är under planering. 

Solna naturskola och djurverksamheten på Överjärva gård är centrala och utgör basen för 

upplevelsen och utvecklingen av platsen. Aktiviteter för allmänheten som är inspirerade av 

naturskolans motto och pedagogiska verksamhet är under utveckling i dialog med lärarna 

på skolan. Ett utvecklat samarbete med föreningen Kulturlandskaparna har påbörjats med 

bland annat ungdomsjobbare under hösten 2020.

En utvecklad natur- och djurverksamhet – både kring de tama djuren på gården och de 

vilda natur i naturreservatet – syftar till att stärka platsen med hälsofrämjande aktiviteter i 

dialog med gårdens aktörer och andra samarbetspartners. 

AKTIVITETER



”KULTUREN FLYTTAR UT”

Skapande workshops

Skapande workshops, t ex inom byggnadsvård, 

ullhantverk, återbruk och blomsterbinderi aktiverar 

platsen med enklare material och instruktioner som 

tillhandahålls för besökare. Workshops och enklare 

prova-på kurser riktar sig till en bred målgrupp och 

utvecklas i samarbete med gårdens aktörer inom t ex 

trädgård, odling, keramik, återbruk och ullhantverk.

Lekmiljö och utemuseum

Vid Statarmuseet planeras lekmöjligheter där barn och 

vuxna kan utforska historia, prova på att odla och leka 

”förr i tiden” på egen hand tillsammans. Hästskostallets 

”uteplats” utvecklas med en lekskulptur som lyfter 

gårdens kulturarv. Aktiviteter samordnas även med 

aktörer på gården som t ex Växthusets planerade 

odling av sommarblommor och grönsaker för det 

nordiska köket. 

Lek- och lärslingor

Lek- och lärslingor om gårdens natur och kultur ska 

utvecklas med gör-själv aktiviteter på plats och för 

lyssning med mobiltelefon. Barnens fågelkryss, 

Klimatslingan och ”Boplatsrundan” planeras tillkomma 

våren 2021. Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse stig finns 

redan på plats men ska upprustas i samband med 

övergripande skyltöversyn. 

Lek- och lärslingorna riktar sig främst till barnfamiljer, 

förskolor och skolor men kan även användas inom 

andra sammanhang såsom SFI och språkutbildning.

Intresset för hållbara trädgårds- och konstparker samt ekologisk måltidsturism växer både 

lokalt och nationellt. I närliggande Arenastaden öppnar inom kort Skandinaviens första 

nollenergi-hotell. Nedan aktiviteter kopplar besöksmålet Överjärva gård till aktuella trender 

inom besöksnäring och stärker utbudet av natur- och kulturupplevelser på plats. 

I mer än 25 år har Överjärva gård profilerats som stadsekologiskt centrum med bl a 

återbruk, närproducerat och Solna naturskola som nav. En plats med många vägar in och 

där ett besök stimulerar alla sinnen. Växtlighet och djurverksamhet som erbjuder dofter och 

smaker uppskattas av alla besökare och gynnar även biologisk mångfald.

AKTIVITETER



”KULTUREN FLYTTAR IN”

Driftuppdrag café & museum

Under första halvåret 2021 är fokus för caféet att 

erbjuda coronaanpassad uteservering och själv-

service för utematlagning såsom t ex utlån av våffeljärn 

och fikakorgar. Museet ska verka internt och externt för 

det övergripande utvecklingsarbetet med t ex 

gårdsvisningar som kan anpassas efter olika 

målgrupper.

Ungdoms- och sommarjobb / Arbetsträning

Den tuffare arbetsmarknaden inom besöksnäringen 

har drabbat ungdomar och unga vuxna särskilt hårt.  

Genom projektet skräddarsys insatser inom ungdoms-

och sommarjobb. ”Unga på gården” med 

arbetsuppgifter som ’gårdsvärdar’ eller ’närguider’ i 

området kan väcka intresse för platsen såväl som det 

kan stärka individen genom arbetsträning i sociala och 

praktiska uppgifter. Aktiviteten kan även stödja 

närliggande besöksnäring och föreningsliv. Samverkan 

kring ungas sysselsättning omfattar dialog med 

besöksnäring och närliggande stadsutvecklingsprojekt 

utifrån gemensamt fokus på social hållbarhet.

Flexibel mötesplats och samverkan

Överjärva gård utgör en flexibel och smittsäker

mötesplats där ett flertal av stadens verksamheter kan 

genomföra och testa aktiviteter på egen hand. T ex 

planerar biblioteket, kulturskolan och stadens 

förebyggande verksamhet inom äldreomsorg 

pilotprojekt på platsen. Utomhusmiljön ska 

tillgänglighetsanpassas med till exempel anpassade 

picknickmöbler för att inkludera fler på ett säkert sätt i 

utomhusmiljön.

Utvecklingen av Överjärva gård utgår från en helhetssyn med inriktning på ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Gårdens roll som mötesplats över generations- och 

förvaltningsgränser skapar möjligheter att testa nya arbetssätt för att möta aktuella 

samhällsutmaningar.

Aktivitetsgrenen ”Kulturen flyttar in” syftar till att dra nytta av de synergier som finns inom 

förvaltningen såsom t ex mötesplatser, arbetsmarknadsinsatser, pop-up bibliotek samt 

även inom andra förvaltningar såsom t ex seniorträffar och volontärverksamhet.

AKTIVITETER



DIALOG & SAMVERKAN

Programarbetet är en pågående process som präglas av dialog med Solnabor, gårdens 

aktörer, föreningslivet och näringslivet. Programarbetet drivs framåt av tjänstepersoner inom 

olika förvaltningar i staden. En referensgrupp inom kulturarvssektorn med representanter 

från friluftsmuseer är under bildande för övergripande frågor kring programarbetet. 

Samarbeten Överjärva gård:

• Solna naturskola, kommunal verksamhet

• Överjärva gårdscafé och Statarmuseet, kommunal 

verksamhet

• Statarmuseet, kommunal verksamhet

• Kulturlandskaparna i Stockholms län, ideell 

förening

• Överjärva byggnadsvård, företag

• Överjärva antik, företag

• Linda Schilén/Uterummet, företag i samarbete med 

Konceptmässor AB

• Studieförbundet Vuxenskolan, (Lammskolan för 

barn och ekologisk trädgårdskurs för vuxna)

• Nordwalls Honung & Biprodukter

• Råsunda förstads AB, kommunalt fastighetsbolag

• Biblioteken i Solna

• Solna kulturskola

• Seniorträffar i Solna m fl

• Arbetsmarknadsavdelningen

• OSA – Arbetsmarknadsgruppen

Intressenter i närområdet:

• Solna ridklubb och Solna fältrittklubb

• Friluftsfrämjandet

• Järvastaden  

• NCC, Järva krog

• PEAB Bostad AB

• Peabskolan

• Ulriksdals golfklubb

• AC Hotell by Marriott Ulriksdal

• Comfort Hotel Solna, Arenastaden / Fabege

• Järva Park hotell

• Scandic Järva krog

ÖVRIG INFORMATION

Järvastaden AB har under dec 2020-feb 2021 genomfört en undersökning i samarbete 

mellan White arkitekter och studenter vid Stockholms universitet som del i normmedveten 

parkkartering i stadsdelen. Konsultationen riktade sig till unga tjejer som bor i Järvastaden. 

I den sammanfattande reflektionen lyfts bland annat fram att skogen och naturreservatet 

utgör en favoritplats. Bland de fritidsaktiviteter som efterfrågas mest är att hänga med 

vänner utanför hemmet, att vara med djur samt kreativt skapande. 

I undersökningens rekommendationer framlyfts bland annat utveckling av grillplatser som 

samlingsplatser för både barn och äldre, samt aktivering av målpunkter i skogen till exempel 

genom små insatser som gungor, kojor eller en vidareutveckling av djurhållningen. 

< #överjärvagård 

Populäraste Senaste 
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Mellan kultur- och fritidsnämnden, Solna stad, 212000-0183, och Hufvudsta 
Ridklubb, 556781-9196, har idag följande samarbetsavtal träffats. 

Överenskommelse om samarbete på Överjärva gård 
 

Bakgrund 

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för 
Överjärva gård. I visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt 
besöksmål, en sammanhängande natur- och kulturmiljö och att Solna 
Naturskola ska vidareutvecklas på gården för barn och elever på förskolor och 
skolor i Solna.   
 
Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen har kultur- och 
fritidsnämnden i Solna stad tagit fram ett program för Överjärva gård. 
Programmet innehåller aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och service, Natur 
och djur, Kulturen flyttar ut och Kulturen flyttar in. Aktiviteterna ska genomföras i 
nära samverkan med föreningslivet och näringslivet. Inom ramen för 
programområdet Natur och djur har därför kultur- och fritidsnämnden och 
Hufvudsta Ridklubb kommit överens om att samarbeta för att utveckla 
samarbetet på Överjärva gård.   
 
Utvecklat samarbete 
 
Hufvudsta Ridklubb och kultur- och fritidsnämnden avser att utveckla 
samarbetet på Överjärva gård. Inriktningen för utvecklingen är kunskap om 
och intresse för hästar i samspel med barn och unga. Hufvudsta Ridklubb ska 
erbjuda turridning/handledd ponnyridning vid sammantaget sex tillfällen under 
2022. Parterna är överens om att verksamheten ska kunna ske på ett säkert sätt 
för människor och hästar.  Kultur- och fritidsnämnden bidrar med att 
iordningställa ändamålsenliga förutsättningar för genomförandet. Parterna ska 
löpande följa upp verksamheten avseende säkerhet och genomförbarhet.  

Ekonomiska förutsättningar 
Kultur- och fritidsnämnden ersätter Hufvudsta Ridklubb med 56 000 kronor. 
Ersättningen avser att täcka de kostnader som uppkommer i samband med att 
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hästarna ska förflyttas fram och tillbaka till gården samt eventuella andra 
kringkostnader.  

Hufvudsta Ridklubb har möjlighet att i dialog med förvaltningen ta ut avgifter 
för vissa aktiviteter. Hufvudsta Ridklubb har dessutom möjlighet att, efter 
dialog med förvaltningen, bedriva viss verksamhet på egen bekostnad, till 
exempel ungdomssektionens föreningsförsäljning av korv, bingolotter eller 
dylikt, i samband med samtliga genomförda aktiviteter.  

Föreningen har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 

Parterna är överens om att ansvara för löner och sociala avgifter, inbetalande 
av skatt samt försäkringsskydd för den egna personalen som engagerats av 
respektive part. En årlig utvärdering av genomförda aktiviteter kan göras som 
underlag för att ta fram förslag till aktiviteter kommande år. 

Kontaktperson för förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid är 
Johanna Molvin tel 072 583 33 06, johanna.molvin@solna.se.  

Kontaktperson för Hufvudsta Ridklubb är Davina McVey Gillion. 

Utvärdering 

Parterna är överens om att samarbetet gäller under hela 2022. Därefter ska 
samarbetet utvärderas.  
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
 

Solna stad    

 

______________________________ 

Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid 

___________________________ 
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Ort och datum  

Solna 2022-05-10 

  

Hufvudsta Ridklubb 

 

______________________________ 

Anna-Karin Persson Ordförande, Hufvudsta ridklubb 

______________________________ 

Ort och datum 

Solna 2022-05-10 
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Mellan kultur- och fritidsnämnden, Solna stad, 212000-0183 och Solna 
Fältrittklubb, 815200-2914, har idag följande samarbetsavtal träffats. 

Överenskommelse om samarbete på Överjärva gård 
 

Bakgrund 
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för 
Överjärva gård. I visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt 
besöksmål, en sammanhängande natur- och kulturmiljö och att Solna 
Naturskola ska vidareutvecklas på gården för barn och elever på förskolor och 
skolor i Solna.   
 
Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen har Kultur- och 
fritidsnämnden i Solna stad tagit fram ett program för Överjärva gård. 
Programmet innehåller aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och service, Natur 
och djur, Kulturen flyttar ut och Kulturen flyttar in. Aktiviteterna ska genomföras i 
nära samverkan med föreningslivet och näringslivet. Inom ramen för 
programområdet Natur och djur har därför kultur- och fritidsnämnden och 
Solna Fältrittklubb kommit överens om att samarbeta för att utveckla 
samarbetet på Överjärva gård.   

Utvecklat samarbete 
 
Solna Fältrittklubb och kultur- och fritidsnämnden avser att utveckla 
samarbetet på Överjärva gård. Inriktningen för utvecklingen är kunskap om 
och intresse för hästar i samspel med barn och unga. Solna Fältrittklubb kan 
bidra med exempelvis käpphästtävling, hästuppvisning, tipspromenad med 
hästkunskapsfrågor, föreläsningar om hästar och ridsport. Därutöver ska Solna 
Fältrittklubb erbjuda Prova-på-ridning (alternativt turridning om det av 
praktiska skäl inte är möjligt att iordningställa en ändamålsenlig yta) vid sex 
tillfällen under 2022. Parterna är överens om att en förutsättning för att kunna 
genomföra aktiviteter som involverar hästar på plats är att det ska kunna ske på 
ett säkert sätt för människor och hästar i enlighet med samverkansavtalet 
mellan Solna stad och Solna Fältrittklubb. Kultur- och fritidsnämnden bidrar 
med att iordningställa ändamålsenliga förutsättningar för genomförandet.  
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Parterna ska löpande följa upp verksamheten avseende säkerhet och 
genomförbarhet.  

Ekonomiska förutsättningar 
 
Kultur- och fritidsnämnden ersätter Solna Fältrittklubb med 60 000 kronor. 
Ersättningen avser att täcka de kostnader som uppkommer i samband med 
överenskomna aktiviteter. 

Solna Fältrittklubb har därutöver möjlighet att i dialog med kultur- och 
fritidsnämnden ta ut avgifter för vissa aktiviteter. Solna Fältrittklubb har 
dessutom möjlighet att, efter dialog med förvaltningen, bedriva viss 
verksamhet på egen bekostnad, till exempel ungdomssektionens 
föreningsförsäljning av korv, bingolotter eller dylikt, i samband med samtliga 
genomförda aktiviteter.  

Föreningen har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 

Parterna är överens om att ansvara för löner och sociala avgifter, inbetalande 
av skatt samt försäkringsskydd för den egna personalen som engagerats av 
respektive part. En årlig utvärdering av genomförda aktiviteter kan göras som 
underlag för att ta fram förslag till aktiviteter kommande år. 

Kontaktperson för förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid är 
Johanna Molvin tel 072 583 33 06, johanna.molvin@solna.se.  

Kontaktperson för Solna Fältrittklubb är Theresa Palmqvist 

Utvärdering 

Parterna är överens om att samarbetet gäller under hela 2022. Därefter ska 
samarbetet utvärderas.  
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
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Solna stad    

 

______________________________ 

Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid 

___________________________ 

Ort och datum 

Solna 2022-05-11 

  

Solna Fältrittklubb 

 

______________________________ 

Theresa Palmqvist, ordförande 

______________________________ 

Ort och datum 

Solna 2022-05-11 
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Tjänsteskrivelse 2022-05-04 
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Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2021 
på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär, 
i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att 
även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets 
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje 
år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat 
tillräckligt bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid har genomfört en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende år 2021. 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Elin Berlin 
Förvaltningschef   Sekreterare FAMK 
 
 
 

Bakgrund 
I syfte att genomföra en effektiv uppföljningsprocess, säkerställa uppgiftslämnandet samt på ett 
tydligt sätt integrera uppföljningen i samverkan med de fackliga organisationerna genomförs den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i staden med stadsövergripande 
samordning. Varje förvaltning tar fram en handlingsplan över förbättringsområden 
partsgemensamt i förvaltningens arbetsmiljökommitté/FAMK. Stadens FAMK:ar lämnar 
därefter sina respektive svar till den centrala arbetsmiljökommittén/CAMK. Resultaten från 
FAMK:arna ligger till grund för den stadsövergripande sammanställningen av ”Årlig uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2021, i Solna stad”. De frågor, ca 15 stycken, som 
ställs i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är direkt kopplade till 
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arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som anger de 
detaljerade kraven hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Uppföljningen består även av frågor om 
utvecklingsåtgärder för att förbättra sättet att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
arbetsplatsen. Kravet på att arbeta systematiskt och hållbart med arbetsmiljön i verksamheten 
lyfts även fram i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) där det 
särskilt betonas att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Genomförda förbättringsåtgärder under 2021 utifrån 2020 års uppföljning: 

• Utvecklat rutiner kring krisledning, krisorganisation, säkerhetsarbete, riskbedömningar 
och kommunikationskanaler. 

• Samverkan för att ta fram verksamhetsanpassade rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har påbörjats och kommer att intensifieras under 2022. 

• En handbok för akuta händelser har tagits fram på förvaltningen tillsammans med chefer, 
medarbetare och fackliga parter. 

• Samtliga verksamheter har sett över sina introduktionsrutiner för nya medarbetare, bland 
annat genomgång av befintliga risker inom verksamheten/arbetsmiljön. 

• I dialog med de fackliga parterna har arbetet att säkerställa att det finns fler skyddsombud 
i verksamheterna samt genomförande av skyddsronder har startat. Ett arbete som 
fortlöper under 2022. 

 
Förslag till förbättringsåtgärder under 2022 utifrån resultatet av den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021: 

• Förbättra rutiner i samband med förändringar i organisationen vad gäller 
uppgiftsfördelning. 

• Ny rutin ska sättas för att säkerställa att nya chefer får arbetsmiljöutbildning tidigt i 
anställningen. 

• Skriftliga rutiner – fortsätta uppdateringsarbetet för att säkerställa 
förvaltningsgemensamma och lokala rutiner. 

• Säkerställa att användarna i KIA får utbildning i rapportering och uppföljning samt inrätta 
förvaltningsgemensamma rutiner för utredningar. 

• Dokumentation avseende riskbedömningar, sammanställningar av olycksfall och tillbud, 
handlingsplaner, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns inom de flesta verksamheter men ett förvaltningsövergripande 
arbete ska genomföras. 
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Bemyndigande för hantering av återbetalningsärenden 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Nurten Duru, kanslisamordnare, och Inger Carlonberg, rektor 
Solna kulturskola, att lyfta erforderligt belopp för återbetalning av inbetalning, på det bankkonto i 
staden som används för specifik verksamhet på kulturskolan. Nämnden delger kommunstyrelsen 
sitt beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde den 16 maj 2022 besluta om att bemyndiga kultur- 
och fritidsnämnden att lyfta erforderligt belopp för återbetalning av inbetalning, på det 
bankkonto i staden som används för specifik verksamhet på kulturskolan. Nämnden ska namnge 
vilka personer som får utföra detta och delge kommunstyrelsen sitt beslut. 
  
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om bemyndigande vid sitt sammanträde 
den 16 maj 2022 föreslår förvaltningen att nämnden utser Nurten Duru, kanslisamordnare, och 
Inger Carlonberg, rektor Solna kulturskola, för att kunna hantera återbetalningsärenden samt att 
nämnden delger kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
 
 
 
 
Katarina Påhlman 
Förvaltningschef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2021 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisning av beviljade föreningsbidrag 2021. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har antagit riktlinjer om föreningsbidrag i Solna stad. I enlighet med 
dessa kan sex olika typer av bidrag beviljas. Under 2021 har föreningar totalt beviljats olika 
former av bidrag med cirka 5,6 mnkr. Motsvarande belopp för 2020 var 5,7 mnkr och för 2019 
cirka 6,2 mnkr. Minskningen under 2020 och 2021 härleds framförallt till den pågående 
pandemin då föreningarnas verksamhet varit lägre än tidigare år. 
 
 

Handlingar 
Sammanställning av beviljade bidrag enligt Solna stads bidragsregler 2021 
 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Johan Nilsson 
Förvaltningschef   Chef fritid och förening 
 
 
 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om riktlinjer för föreningsbidrag i Solna stad. Enligt 
riktlinjerna kan följande typer av bidrag beviljas: 

- Lokalt aktivitetsstöd 
- Ledarbidrag (bidrag för ledarutveckling) 
- Projektbidrag 
- Kulturprojektbidrag 
- Bidrag till pensionärsföreningar 
- Bidrag till övriga vuxenföreningar 

 
Bidrag som överstiger 50 000 kronor beslutas av kultur- och fritidsnämnden, med undantag för 
det lokala aktivitetsstödet som har en direkt koppling till föreningarnas aktiviteter och hyrda 
timmar i kommunens lokaler. Bidragsgrundande data hämtas ur bokningssystemet. 

I SOLNASTAD 



 

SID 2 (2) 
 

 
 
 
Redovisning av beviljade bidrag 2021 
Bidrag i enlighet med riktlinjerna för föreningsbidrag har handlagts av antingen staben (från 
hösten fritid och förening) eller av kulturstrategisk sektion vid förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid. 
 
I bifogad förteckning finns en redovisning av samtliga beviljade bidrag under 2021. 
Sammanfattningsvis uppgick dessa till, avrundat, cirka 5,7 mnkr. Belopp inom parentes avser 
2020. 
 

- Lokalt aktivitetsstöd, 5,0 mnkr (4,8 mnkr) 
- Ledarbidrag (bidrag för ledarutveckling), 96 tkr (117 tkr) 
- Projektbidrag, 10 tkr (241 tkr) 
- Kulturprojektbidrag, 192 tkr (199 tkr) 
- Bidrag till pensionärsföreningar, 200 tkr (224 tkr) 
- Bidrag till övriga vuxenföreningar, 159 tkr (162 tkr) 
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SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationsnummer 
171 86 Solna Telefon 08-734 20 00 212000-0183 
Besöksadress Stadshusgången 2 Fax 08-83 64 63 www.solna.se 
   
 

  

 
Bilaga 

 

Sammanställning av beviljade bidrag enligt Solna stads 
bidragsregler 2021 
 
 
Föreningar med ungdomsverksamhet 

Ledarbidrag 2021  
Förening Bidrag 
Friluftsfrämjandet Solna-Sundbyberg 46 340 kr 
Solna Sportklubb 3 780 kr 
Solna Sundbyberg Simklubb 04 25 620 kr 
Vasalunds IF 22 900 kr 
Solna Sjöscouter 3 500 kr 
Solna Konståkning 19 810 kr 
Totalt 96 330 kr 

 
Lokalt aktivitetsstöd 2021 

  
 

Förening Period 1 Period 2 Bidrag totalt 
AIK Amerikansk fotboll 2 277,00 10 810,00 13 087,00 
AIK Basket 124 605,00 153 130,00 277 735,00 
AIK Brottningsförening 17 541,00 18 430,00 35 971,00 
AIK Fotbollförening  (Ungdom) 572 940,00 423 410,00 996 350,00 
AIK Friidrottssektion 31 599,00 34 770,00 66 369,00 
AIK Handbollsförening 80 325,00 86 160,00 166 485,00 
AIK Innebandyförening 58 716,00 77 780,00 136 496,00 
AIK Ishockeyförening 122 472,00 179 210,00 301 682,00 
Apollon Solna FK 76 806,00 77 510,00 154 316,00 
Augustendals 4H klubb 9 675,00 7 810,00 17 485,00 
Axel Konståkningsklubb 20 565,00 31 760,00 52 325,00 
Bergshamra scoutkår 6 498,00 7 020,00 13 518,00 
Bromma - Solna Skytteförening 5 256,00 6 360,00 11 616,00 
Eritreanska föreningen i Solna  24 597,00 24 460,00 49 057,00 
Forca Fighting MMA Klubb 30 393,00 41 700,00 72 093,00 
Friluftsfrämjandets Solna-Sundbyberg 16 866,00 19 460,00 36 326,00 
Harem Basket Solna 5 679,00 4 560,00 10 239,00 
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Hufvudsta Ridklubb 109 296,00 105 250,00 214 546,00 
IFK Bergshamra 40 680,00 40 180,00 80 860,00 
Järva Karate Dojo 22 959,00 20 710,00 43 669,00 
Norrbacka HIF 981,00 8 290,00 9 271,00 
Norrortens kampsportcenter IF 13 077,00 

 
13 077,00 

Oyama karate kai 4 536,00 8 620,00 13 156,00 
Råsunda Idrottssällskap 44 154,00 42 180,00 86 334,00 
SAF Fäktning 22 392,00 14 220,00 36 612,00 
Serbiska Föreningen i Solna 31 932,00 45 080,00 77 012,00 
Skating & Dance Academy 50 751,00 54 950,00 105 701,00 
Solna Bordtennisklubb 16 902,00 17 220,00 34 122,00 
Solna Fältrittklubb 47 034,00 49 250,00 96 284,00 
Solna Gongkwon Kampsportklubb 21 123,00 18 250,00 39 373,00 
Solna Judoklubb 13 266,00 10 510,00 23 776,00 
Solna Jujutsu klubb 22 977,00 32 880,00 55 857,00 
Solna Karate Dojo IF 13 239,00 9 890,00 23 129,00 
Solna Klätterklubb 57 618,00 71 400,00 129 018,00 
Solna Konståkning 71 424,00 63 090,00 134 514,00 
Solna Orienteringsklubb 1 134,00 1 160,00 2 294,00 
Solna Scoutkår 16 182,00 11 890,00 28 072,00 
Solna Sjöscoutkår 1 737,00 7 310,00 9 047,00 
Solna Sportdansklubb 10 179,00 11 520,00 21 699,00 
Solna Sportklubb 47 943,00 67 920,00 115 863,00 
Solna Sundbyberg Simsällskap 04 213 615,00 187 850,00 401 465,00 
Solna Tennisklubb 49 275,00 47 530,00 96 805,00 
Solna VBK 32 814,00 45 760,00 78 574,00 
Solnagymnasterna 15 840,00 13 480,00 29 320,00 
Tennisschool Club 28 647,00 26 670,00 55 317,00 
Ulriksdals SK 8 622,00 8 150,00 16 772,00 
Vasalunds IF 287 469,00 260 830,00 548 299,00 
Totalt 2 524 608,00 2 506 380,00 5 030 988,00 

 
 
 

Projektbidrag 2021 Bidrag 
Solna Orienteringsklubb – Hitta Ut 10 000 kr 
Totalt 10 000 kr 
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Kulturprojektbidrag  

Kulturförening 2021 Bidrag 
Bergshamra för alla 50 000 kr 
Bergshamrabibliotekets vänner 42 000 kr 
Ett levande Hagalund 50 000 kr 
Solna Hembygdsförening 100 år 50 000 kr 
SUMMA 192 000 kr 

 
Pensionärsföreningar 

Pensionärsföreningar 2021  
Föreningar Bidrag 
PRO Huvudsta 32 170 kr 
PRO Råsunda  32 100 kr 
PRO Bergshamra Ulriksdal 20 000 kr  
SPF Solrosen 48 760 kr 
SPF Brunnsviken 32 960 kr 
SPF Skytten 24 010 kr 
ÄldreForum 10 000 kr 
Totalt 200 000 kr 

 
 
Övriga vuxenföreningar 

Övriga vuxenföreningar 2021  
Förening Bidrag 
Solna/Sbg reumatikerförening 15 000 kr 
Hjärt & Lungsjukas Förening 12 000 kr 
Solna Röda kors kår och krets 70 000 kr 
Föreningen vävstugan 18 000 kr 
SRF Synskadades förening Solna/Sbg 25 000 kr 
Astma och Allergiföreningen 12 000 kr 
Hörselskades RF 7 000 kr 
Totalt 159 000 kr 
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Beslut om Solna stads kulturstipendiater 2022 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar Solna stads kulturstipendium enligt fastställda 
ålderskategorier: 5000 kronor tilldelas person född 2009, 15 000 kr tilldelas person född 2001 
samt 20 000 kr till person född 1983. 
 
Sammanfattning 
Staden delar varje år ut ett kulturstipendium med syfte att uppmuntra och stödja kulturellt 
verksamma personer inom staden. Stipendiet är uppdelat i tre ålderskategorier: Kulturstipendium 
för barn 8-15 år (5000 kr); Kulturstipendium för unga 16-21 år (15 000 kr) och Kulturstipendium 
för vuxna över 21 år (20 000 kr). 
 
Inom ansökningstiden har 41 godkända ansökningar inkommit och behandlats. En enig jury 
föreslår tre stipendiater inom de tre ålderskategorierna födda 2009, 2001 samt 1983. 
 
 

Handlingar 
Regler för Solna stads kulturstipendium 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Johanna Molvin 
Förvaltningschef   Sektionschef 
 

Bakgrund 
Solna stads kulturstipendium delas ut för att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma 
personer inom staden. Stipendiet är riktat till personer som är bosatta eller verksamma i Solna 
och som är aktiva inom konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, dans, 
foto, design, konsthantverk samt kulturmiljö- eller hembygdsvård. Solna stads kulturstipendium 
är uppdelat i tre ålderskategorier: Kulturstipendium för barn 8-15 år (5000 kr); Kulturstipendium 
för unga 16-21 år (15 000 kr) och Kulturstipendium för vuxna över 21 år (20 000 kr). 
 
Solna stads kulturstipendium 2021 föreslås fördelas på tre sökanden enligt följande: 
Inom barnkategorin till musiker, född 2009 
Inom ungdomskategorin till musiker född 2001 
Inom vuxenkategorin till författare född 1983 
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På solna.se fanns ett formulär öppet för ansökan och nominering till och med 1 mars. 
Annonsering genomfördes i sociala media samt stadens övriga informationskanaler. Totalt inkom 
41 godkända ansökningar. 
 
Stipendierna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Hagaparken. Enligt tradition är det 
kultur- och fritidsnämndens ordförande som högtidligt presenterar stipendiaterna på Kungliga 
Operans scen. Juryns beslut offentliggörs i ett pressmeddelande i slutet av maj. 
 
2022 års jury bestod av tjänstepersoner inom förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 
samt fristående kulturaktör: 
Andreas Söderström, professionell musiker 
Cecilia Wallman, Projektledare konst och kulturmiljöer 
Maria Larsson, Kulturkordinator (handläggare) 
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Regler för Solna stads kulturstipendium 
Beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2018-09-20

1. Solna stads kulturstipendium syftar till att stimulera stadens kulturliv 
och att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom 
kommunen. Stipendiet är riktat till personer som är bosatta eller 
verksamma i Solna och som är aktiva inom konstnärliga områden såsom 
konst, musik, sång, litteratur, teater, dans, foto, konsthantverk samt 
kulturmiljö- eller hembygdsvård.  

2. Solna stads kulturstipendium delas ut årligen efter beslut av kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att det inte ska 
delas ut ett visst år. 

3. Solna stads kulturstipendium kan delas ut till enskild person eller grupp 
bosatt eller verksam i Solna enligt de ålderskategorier som anges nedan. 
Om sökande är en grupp ska gruppens samtliga deltagare vara behöriga 
till stipendiet. 

4. Stipendiesumman på totalt 40 000 kronor ska delas upp i tre 
ålderskategorier:  

• 8-15 år (enligt födelseår som anges i ansökningsformulär)
• 16-21 år (enligt födelseår som anges i ansökningsformulär)
• över 21 år

Kulturstipendium för barn (8-15 år) är på 5 000 kr.  
Kulturstipendium för unga (16-21 år) är på 15 000 kr.  
Kulturstipendium för vuxna (över 21 år) är på 20 000 kr. 

5. Ansökan om Solna stads kulturstipendium ska lämnas i e-formulär senast 
det ansökningsdatum som publiceras på solna.se/kulturstipendier. 

6. Solna stads kulturstipendium fördelas med hänsyn till sökandes talang, 
engagemang och utvecklingspotential och/eller förtjänstfulla insatser 
inom det kulturella området vilka berikar stadens kulturliv.  

7. Juryn består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och 
arbetar självständigt på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- 
och fritidsnämndens beslut kan inte överklagas. 

8. Kultur- och fritidsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare 
tillämpningsföreskrifter.
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Beslut om Solna stads Krausstipendium 2022 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar 2022 års Krausstipendiat 15 000 kronor i enlighet med juryns 
förslag. 
 
Sammanfattning 
Solna stads Krausstipendium för unga, lovande musiker inom klassisk musik delas varje år ut till 
en person i åldern 16-21 år. En enig jury föreslår att tilldela 2022 års Krausstipendium och 
prissumman på 15 000 kr till en person född 2003. 
 
 

Handlingar 
Regler för Solna stads Krausstipendium 
 
 
 
 
Katarina Påhlman   Johanna Molvin 
Förvaltningschef   Sektionschef 
 
 

Bakgrund 
Solna stads musikstipendier för unga, lovande musiker inom genren klassisk musik instiftades av 
kultur- och fritidsnämnden 2008. Stipendiet kan sökas av personer i åldern 16-21 år som bor i 
Stockholms län. Juryn består sedan 2020 av representanter från Kungliga Operan. Juryn tog del 
av digitala arbetsprover från samtliga ansökande. I år inkom 5 ansökningar vilket är färre jämfört 
med föregående år. Pandemins påverkan inom kultursektorn kan vara orsak till färre antal 
ansökningar. 
 
En enig jury tilldelar årets stipendium och prissumma på 15 000 kronor till en person född 2003. 
Juryn bestod av Guro Pettersen, Erik Wahlgren och James Grossmith, Kungliga Operan. 
 
Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Hagaparken. Enligt tradition är det 
kultur- och fritidsnämndens ordförande som högtidligt presenterar stipendiaten som även bjuds 
in att framföra ett valfritt stycke på Kungliga Operans scen. Juryns beslut offentliggörs i ett 
pressmeddelande i slutet av maj. 
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Regler för Solna stads Krausstipendium 
Beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2018-09-20

1. Solna stads Krausstipendium delas ut för att stödja och uppmuntra unga 
talanger inom klassisk musik till minne av Joseph Martin Kraus  
(1756-1792) musikaliska livsgärning.  

2. Stipendiet delas ut årligen efter beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att det inte ska delas ut  
ett visst år. 

3. Stipendiet kan utdelas till enskild person som är boende i Stockholms län 
i åldern 16-21 år enligt angivna födelseår i ansökningsformulär.  

4. Stipendiesumman på totalt 15 000 kronor delas ut till en stipendiat.  

5. Ansökan om Solna stads Krausstipendium ska lämnas i e-formulär senast 
det ansökningsdatum som publiceras på solna.se/kulturstipendier.  

6. Solna stads Krausstipendium fördelas med hänsyn till sökandes talang, 
engagemang och utvecklingspotential inom klassisk musik. 

7. Juryn består av professionellt verksamma representanter inom 
klassisk musik och arbetar självständigt på uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut kan inte överklagas. 

8. Kultur- och fritidsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare 
tillämpningsföreskrifter.
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