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Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid  2022-06-16      Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:35 
 

Ledamöter 
Peter Edholm (L), ordförande 
Lars Rådén (M) 
Anna Carlström Lindblom (M) 
Kajsa Johansson (MP) 
Rebecka Rönnegård (C) 
Joakim Edhborg (S) jäv § 38 
Emil Flisbäck (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Alfred Esbjörnson (S) för Faradj Koliev (S) 
Sven-Erik Pettersson (M) för Fredrik 
Ekström (KD) 
 

 

Närvarande ersättare 
Per-Olof Nyquist (L) 
Fredrik Malmgren (MP) 
Babar Rehman (V) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Alice Halldin, åhörare 
Anna Eken, nämndsekreterare 

Utses att justera Emil Flisbäck (V) 
 

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

Paragrafer §§ 34-41 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Peter Edholm (L) 

 
 

 Justerare  
  Emil Flisbäck (V) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-06-17. 
Anslaget tas ner 2022-07-11. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-07-08. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 34 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 35 
Information 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av information om det pågående arbetet med den 
nya simhallen, samt beslut från kommunstyrelsen om avsiktsförklaring att etablera en 
4H-gård på Överjärva gård. 
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§ 36 
Budgetuppföljning per april 2022 (KFN/2021:1) 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Under perioden har Välfärdsbiblioteket slagit upp portarna på biblioteket. Nu kan 
solnabor över 65 använda sitt bibliotekskort för att låna välfärdsteknik. Ett nytt 
cykelbibliotek har invigts som ska underlätta för biblioteket att finnas på plats i 
stadsmiljön. Biblioteket har även varit engagerad i förberedandet av att ta emot 
flyktingar från Ukraina. Volontärer som kan prata ukrainska har engagerats för att hålla 
i sagostunder och bokprat. Biblioteket har även utvecklat verksamheten för barn och 
unga med funktionsvariationer i form av sagostunder och sångstunder med tecken som 
stöd (TAKK). 
 
Inom kulturskolan har digitala skolbesök genomförts. Det är ett nytt koncept som 
kulturskolan har arbetat fram och som under perioden har testats på flera förskolor och 
två grundskolor med gott resultat. Ett ”kortkurspaket” som låter barn prova olika 
kurser har arbetats fram under perioden och ska genomföras i maj. Genom att utnyttja 
tomma kursplatser blir kortkursprogrammet ett kompletterande utbud som sänker 
trösklar och ökar tillgängligheten för fler barn. Ett inledande arbete med kartläggning av 
aktiviteter för Öppen kulturskola har genomförts och planering för läsåret 2022-2023 
pågår. 
 
På Överjärva gård har vårens gårdsdagar startat något som har lockat många solnabor 
att besöka friluftsgården. Överjärva gård står inför en period av omfattande utveckling. 
Mot bakgrund av detta har ett nytt kommunikationspaket tagits fram med nya 
informationsskyltar och en ny webbplats som lanseras under våren 2022. I 
museikvarteret Olle Olsson Hagalund (inklusive naturtomten) öppnade säsongen i 
samarbete med föreningar och kulturaktörer. Efterlängtade visningar, skolbesök och 
keramikverkstaden kom igång så snart pandemins restriktioner lyftes i februari. 
Lovaktiviteter genomfördes under sportlov och påsklov. 
 
I Hagalund har vinterns satsning på aktiviteter för ungdomar på helgkvällar fortsatt och 
går nu under benämningen Helghäng. AIK Brottning och AIK Fotboll finns fortsatt 
med och nytt för perioden är att AIK Basket finns med och arrangerar Street-basket på 
lördagar. 
 
Under vintern lanserades Solna Sport & Lek vinter med bland annat utlåning av 
skridskor på Bergshamra IP. I samband med sportlovet var det final genom 
öppethållande hela veckan. Under påsklovet drog sedan Solna Sport & Lek sommar 
igång i Skytteholmsparken ihop med påsklovsaktiviteter för de yngre barnen. 
Valborgsfirandet i Skytteholmsparken arrangerades i år av Vasalunds FC. 
På fredagskvällar har i samverkan med föreningslivet erbjudits möjlighet till 
spontanidrott på ett par olika platser i Solna. 
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Under perioden har en upphandling av konstgräs startat. Konstgräset ska läggas på 
Bergshamra IP och arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2022. Byte av belysning 
till LED pågår på stadens idrottsplatser. Under perioden har arbetet färdigställts på 
Huvudsta, Råstasjöns IP, Råsunda IP och på Skytteholm D-plan. Näst på tur är 
Skytteholms A-plan. 
 
Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan. 
 
Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med april visar ett överskott på cirka 3,4 
mkr jämfört med budget. Detta beror främst på högre intäkter än budgeterat. 
Nämndens helårsprognos förväntas bli ett resultat som budget. 
 
Investeringsbudget har knappt förbrukats till och med april men förväntas användas 
fullt ut på helåret då några större investeringar planeras under året. 
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§ 37 
Bidrag till Solna Rödakorskrets 2022 (KFN/2022:34) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Solna Rödakorskrets 80 tkr i bidrag för år 2022. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fördela bidrag till övriga vuxenföreningar. 
 
Solna Rödakorskår- och krets ansöker om bidrag för sin verksamhet. Föreningen 
ansöker om ett bidrag på 100 tkr. 
 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig social och humanitär funktion i 
Solna. Samarbetet har ökat under året och avsikten är ett fördjupat samarbete på sikt. 
Förvaltningen föreslår att 80 tkr beviljas i bidrag för år 2022. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-06-16   
 SID 7 (8) 

 

 Signatur  
 
 

§ 38 
Kulturprojektbidrag till föreningen Ett Levande Hagalund 
2022 (KFN/2022:36) 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Ett Levande Hagalund 100 000 kr för 
2022 års kulturinslag under publika aktiviteter i Hagalund. 
 
Sammanfattning 
Paraplyföreningen Ett Levande Hagalund består av ett tjugotal samverkande föreningar 
och enskilda medlemmar. Varje år arrangerar föreningen aktiviteter med syfte att öka 
lokal samhörighet i Hagalund. Föreningen ansöker om 100 000 kr för program såsom 
Hagalundsdagen och musikcaféer. 
 
2021 års beviljade bidragsbelopp för Ett Levande Hagalund var 50 000 kr. 
Handläggning av årets ansökan har gjorts med utgångspunkt från kultur- och 
fritidsnämndens prioriterade mål. 
 
Jäv 
Joakim Edhborg (S) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut i ärendet. 
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§ 39 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Inga anmälda delegationsbeslut att ta del av vid detta sammanträde 
 
 
 
 
 

§ 40 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 
 

§ 41 
Övrigt 
 
Katarina Påhlman, förvaltningschef, och Peter Edholm (L) informerar om 
förvaltningens möjlighet till stöd i samband med Tirgan-festivalen och deras ansökan 
om kulturprojektbidrag. 
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