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Ledamöter 
Peter Edholm (L), ordförande 
Faradj Koliev (S) 
Anna Carlström Lindblom (M) 
Kajsa Johansson (MP) 
Rebecka Rönnegård (C) 
Joakim Edhborg (S) 
Emil Flisbäck (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Per-Olof Nyquist (L) för Lars Rådén (M) 
Fredrik Malmgren (MP) för Fredrik Ekström 
(KD) 
 

 

Närvarande ersättare 
Alfred Esbjörnson (S) 
Alice Halldin (S) 
Babar Rehman (V) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Anna Eken, nämndsekreterare 

Utses att justera Faradj Koliev (S) 
 

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

Paragrafer §§ 43-48 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Peter Edholm (L) 

 
 

 Justerare  
  Faradj Koliev (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-28. 
Anslaget tas ner 2022-11-21. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-11-18. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 42 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 43 
Delårsrapport per augusti 2022 (KFN/2021:1) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdig vid Ulriksdals IP och 
förberedelser genomfördes för öppning för allmänhet och simförening under första 
helgen i september. Under försommaren presenterades planerna för utvecklingen och 
ombyggnationen av Vasalundshallen till ett Idrottens hus med totalt 3 000 kvm lokaler för 
inomhusidrott. 
 
Under perioden har det även varit stor aktivitet på Överjärva gård. Under våren 
presenterades en avsiktsförklaring med 4H om att öppna en 4H-gård på Överjärva gård 
och ambitionen är att etablera 4H-gården under 2023. Under perioden har gården 
erbjudit många aktiviteter som dockteater, frilufts- och biologisk mångfaldsdag samt 
gårdsdagar med knatteridning. Det största evenemanget var midsommarfirandet som 
lockade cirka 2 000 besökare. 
 
Satsningen på att ett tryggare och säkrare Hagalund fortsatte under våren med helghäng 
tillsammans med AIK fotboll och AIK basket. Under försommaren stod även den nya 
spontanidrottsytan klar med basketpitch, fotbollsplan och utegym. Platsen har använts 
mycket under sommaren av såväl boende som av fritidsverksamheten och stadens 
föreningsliv. Jobbfabriken på Fabrik38 fortsätter att attrahera och hjälpa unga 
jobbsökande till jobb eller annan sysselsättning. 
 
Under perioden fortlöpte det goda samarbetet med föreningslivet. Årets 
sommarlovsprogram för barn och unga arrangerades tillsammans med AIK Handboll, 
AIK Basket och IFK Bergshamra med aktiviteter i Bagartorp, Hagalund och 
Bergshamra. Mötesplatsen i Skytteholmsparken höll öppen hela sommaren med 
aktiviteter och utlåning av sport och lekutrustning från Solna Sport och Lek. På helgerna 
sköttes verksamheten av Apollon Solna FK. Även i Hagalundsparken erbjöds 
utrustning från Solna Sport och Lek och i juli ansvarade Solna FC för verksamheten där. 
 
Biblioteket engagerade sig redan tidigt under året för att delta i omhändertagandet av 
skyddsbehövande från Ukraina. Volontärer som talar både ukrainska och ryska har 
engagerats för olika typer av evenemang, exempelvis sagostunder och bokprat. Även 
böcker och lekmaterial på ukrainska har köpts in. Arbetet har skett i nära samarbete 
med etableringsverksamheten. 
 
För första gången sedan 2019 genomfördes det traditionsenliga nationaldagsfirandet i 
Hagaparken tillsammans med Kungliga Operan. Intresset var mycket stort och runt 30 
000 besökare kom till parken under dagen och fick, förutom Kungliga Operans 
program, ta del av stadens kulturstipendiater, uppträdande av kulturskolan samt Solna 
Sport och Leks utbud. Även valborgsfirandet på Skytteholmsparken kunde genomföras 
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utan restriktioner och lockade många Solnabor. Arrangemanget genomfördes 
tillsammans med Vasalunds IF. 
 
Arbetet med nämndmålen och nämndens uppdrag pågår enligt plan. 
 
Kultur- och fritidsnämndens resultat till och med augusti visar ett överskott på 6,8 mkr 
jämfört med budget. Detta beror främst på högre intäkter för uthyrning av 
idrottslokaler samt lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Nämndens 
helårsprognos förväntas visa ett resultat i balans med budget. 
 
Hittills visar nämnden upp ett investeringsutfall på 1,8 mkr. En del av projekten 
kommer att genomföras under hösten. Helårsprognosen för investeringar förväntas bli 
enligt budget. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-27   
 SID 6 (9) 

 

 Signatur  
 
 

§ 44 
Verksamhetsplan och budget 2023 (KFN/2022:1) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om förändrade taxor gällande kulturskola, biblioteksverksamhet, 
kulturverksamhet, idrott och bad. 
 
Sammanfattning 
Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta 
får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda 
resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och anläggningar kan nya 
målgrupper nås och utbudet breddas. 
 
Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetsskapande 
aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier 
prioriteras. Detta ska ske i den egna verksamheten, med förenings-och näringslivet, 
civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden. Trygghetsarbete ska 
bedrivas i våra stadsdelar med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta 
och Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas. 
 
Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb 
och studier. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och 
studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter. 
 
Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. 
Under 2023/2024 handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård 
med att bland annat etablera en 4H-gård som ska erbjuda en öppen verksamhet med 
kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Ny konstplan ska tas fram med fokus 
på konsten i stadsmiljön. Planen ska även stödja socialt hållbar stadsutveckling och 
trygghet. 
 
Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler 
läsfrämjande insatser för barn och unga prioriteras. Kulturskolorna i Solna och 
Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och 
tillgänglighet för fler elevplatser. 
 
I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre 
fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen beräknas 
vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Ett inriktningsbeslut har även fattats i 
kommunstyrelsen om att utveckla Vasalundshallen till ett Idrottens hus samt att rusta 
Skytteholms IP. 
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Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för 
staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr i 
jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket 
är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år. 
 
Yrkande 
Peter Edholm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Röstförklaringar 
Faradj Koliev (S) anmäler att partiet inte deltar i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag i kommunfullmäktige. 
 
Emil Flisbäck (V) deltar inte beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i 
kommunfullmäktige. 
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§ 45 
Kulturprojektbidrag till Haga-Brunnsvikens Vänner för 
Ljusfesten 2022 (KFN/2022:62) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Haga-Brunnsvikens Vänner 60 000 kr i 
kulturprojektbidrag för 2022 års Ljusfest. 
 
Sammanfattning 
Ljusfesten 2022 äger rum 6 november i Hagaparken och runt Brunnsviken och 
förväntas nå ca 15 000 besökare enligt 2019 års besöksstatistik. Programmet omfattar 
bland annat utplacering av marschaller runt Brunnsviken, fackeltåg, ljusinstallationer, 
båtturer, musik och aktiviteter för barn – allt för att lysa upp i novembermörkret. 
 
Ljusfesten är ett stort samarbete mellan olika aktörer: lokalt föreningsliv såsom Solna 
Scouter, Bergshamra för alla och Roddklubben samt organisationer med ansvar 
och/eller verksamhet i parken såsom Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, 
Ståthållarämbetet, Bergianska Trädgården, Kungl. Vetenskapsakademien, Akademiska 
Hus och Stockholms stad. Genom projektet utvecklar, tillvaratar och tillgängliggör 
föreningen Nationalstadsparkens stora kultur-, natur- och rekreationsvärden för en 
bred målgrupp i hela stockholmsregionen. 
 
För projektet har föreningen ansökt om 85 000 kr från Solna stad inklusive de 
kostnader för material som staden bekostar separat i nära dialog med föreningen. 
Förvaltningen bedömer att föreningen har goda möjliga att nå hög måluppfyllelse 
utifrån budget och erfarenheter. En komplett redovisning av projektet ska skickas till 
förvaltningen senast 3 månader efter avslutat arrangemang. 
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§ 46 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 
 

§ 47 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KFN DEL §/2022 §§ 8-33 
 
 
 
 
 

§ 48 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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