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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista, med tillägg att 
inkommit nämndinitiativ från (V) om öppna väggar behandlas under punkt 9 övrigt, 
tillsammans med övriga frågor. 
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§ 2 
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2021 
(KFN/2020:90) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning 
Pandemin har inneburit en fortsatt stor påverkan på nämndens verksamhet. Genom 
flexibilitet och anpassning har ändå en god service och ett brett kreativt utbud kunnat 
levereras till solnaborna inom nämndens verksamhetsområden via såväl fysiska som 
digitala mötesplatser. Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under året 
utvecklats och intensifierats. 
 
Bibliotekets verksamhet har under året genomgått en del förändringar. Ett stort utbud 
av digitala aktiviteter har erbjudits solnaborna samtidigt som biblioteket också ökat sina 
aktiviteter utomhus i stadsmiljön. Möjligheten för äldre och personer med 
funktionsvariation att få böcker hemlevererade har utökats under året. Visningar och 
bokprat för förskolor och skolor har i stort genomförts digitalt likaså aktiviteter och 
evenemang inom bibliotekets verksamhet, exempelvis digitala seniorträffar. 
 
Kulturskolan har under året haft 2 352 elever i sin kursverksamhet som är något lägre 
än tidigare år, vilket beror på pandemin. Det är framförallt dans och musikalkurserna 
som har haft färre deltagare än tidigare medan bild & media och musik har ökat antalet 
deltagare. Konserter, föreställningar och utställningar har under stor del av året 
genomförts digitalt eller utomhus. Mot slutet av året kunde vissa arrangemang 
genomföras inomhus. 
 
Samverkan med föreningsliv och näringsliv har under perioden utvecklats och 
intensifierats. Ett exempel på föreningssamarbete är det arbete som fritidsverksamheten 
startat tillsammans föreningslivet, AIK fotboll och AIK Brottning, i Hagalund under 
epitetet Vinterhäng. Vinterhäng handlar om att erbjuda en trygg vuxennärvaro i 
stadsmiljön samt erbjuda attraktiva aktiviteter, primärt för ungdomar, på helgkvällar. 
Även andra aktiviteter arrangerades i stadsdelen tillsammans med föreningsliv och 
civilsamhället med fokus på yngre barn och vuxna. Ett annat exempel på 
föreningssamarbete är sommarlovsprogrammet som föreningslivet arrangerade för 
Solnas barn och ungdomar på olika mötesplatser för unga runt om i Solna med 
veckovärdar i föreningsregi. 
 
Ungdomstorget, mötesplats för ungdomar, flyttade i samband med höstens skolstart in 
i helt nya lokaler i nya Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp. Under hösten har 
verksamheten etablerats och fungerar väl. Verksamheten lockar många ungdomar och 
aktiviteter arrangeras både av fritidsverksamheten och genom samarbete med AIK 
Basket. 
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Inom idrottsområdet har Skytteholms IP rustats för att kunna möta arenakrav. Även 
Bergshamra IP har rustats med nya omklädningsrum, nytt sekretariat, nytt workspace 
och nya cykelställ. På Ulriksdals IP pågår byggnationen av stadens nya simhall och i 
Bagartorp stod den nya Bagartorpshallen klar lagom till höstterminen. Under året har 
ett arbete med att byta ut belysning till LED-belysning på staden idrottsanläggningar 
pågått med start på Skytteholms D-plan, Råstasjöns IP och Huvudsta. 
 
Utvecklingen av stadens kulturmiljöer har pågått under året med fokus på 
genomförandet av programarbetet för Överjärva gård. En stor del av de evenemang 
som vanligtvis arrangeras i Solna såsom nationaldagsfirande och utdelning av 
kulturstipendium skedde under året digitalt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fyra 
nämndmål och fyra uppdrag för kultur- och fritidsnämnden. Ett av nämndens fyra mål 
bedöms uppfyllas helt under året medan tre uppfylls till stor del. Alla uppdragen är 
slutförda och avrapporterade till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden visar per sista december ett överskott i jämförelse med 
budget på 2,4 mkr, som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat inom 
biblioteksverksamheten och inom kultur och evenemang. 
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§ 3 
Samarbetsavtal med Kungliga Operan och Ståthållarämbetet 
om nationaldagsfirande i Hagaparken 2022-2024 
(KFN/2022:5) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger ordförande och förvaltningschef i uppdrag att teckna 
ett samarbetsavtal gällande nationaldagsfirande med Operan i Haga 2022-2024 med 
Kungliga Operan AB och Ståthållarämbetet. 
 
Sammanfattning 
Nationaldagsfirandet med Operan i Haga är sedan 2012 en uppskattad 
familjetillställning i Hagaparken i samarbete mellan Solna stad, Kungliga Operan AB 
och Ståthållarämbetet. Kulturevenemanget riktar sig till en bred målgrupp med ett 
generöst scenprogram, servering och prova-på aktiviteter i Kungliga 
nationalstadsparkens kultur- och naturmiljö. 2019 års evenemang besöktes av ca 28 000 
personer. 
 
Inför förnyelse av det tre-åriga samarbetsavtalet har parterna utvärderat tidigare 
genomföranden. Den gemensamma bedömningen är att evenemanget utgör ett 
värdefullt samarbete och uppskattad tradition som bör förlängas och utvecklas under 
nästkommande tre år. Förvaltningens projektkostnader inklusive ersättning till Kungliga 
Operan AB beräknas rymmas inom befintliga budgetramar. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-02-10   
 SID 7 (8) 

 

 Signatur  
 
 

§ 4 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Inga anmälda delegationsbeslut vid detta sammanträde. 
 
 
 
 

§ 5 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 

§ 6 
Meddelanden (KFN/2022:3) 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsända meddelanden,  
attestförteckning för förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 2022 samt 
avrapportering av uppdrag om att tillvarata erfarenheterna av pandemin. 
 
 
 
 

§ 7 
Övrigt (KFN/2022:6) 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar emot nämndinitiativet för beredning. 
 
Sammanfattning 
Emil Flisbäck (V) lämnar ett nämndinitiativ om öppna väggar enligt bilaga 1. 
 
 
 
Christina Perez Berglund (S) ställer en fråga gällande status för hästverksamheten på 
Överjärva Gård. 
Katarina Påhlman, förvaltningschef och Peter Edholm (L) berättar om det rådande 
läget för verksamheten. 
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§ 8 
Godkännande av digitalt deltagande 
 
Ordförande ställer frågan om alla är tillfreds med det digitala deltagandet vid 
sammanträdet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det digitala deltagandet vid sammanträdet. 
 

 
 



Solna den 10 februari 2021
Kultur- och fritidsnämnden

Nämndinitiativ om öppna väggar
Gatorna tillhör oss alla och självklart ska vi ha ett stort inflytande över dem; därför ska
gatukonst i olika former uppmuntras och banas väg för så att vi alla kan vara med och skapa.
Ett sätt är att ha så kallade “öppna väggar”, vilket finns i Malmö, Göteborg, Helsingborg,
Åmål och i flera delar av Stockholm (exempelvis Farsta).

En öppen vägg är en yta där vem som helst får skriva eller rita vad hen vill, en yta där folk får
måla fritt i det offentliga rummet. En öppen vägg kan brukas av många och vid väggen kan
människor mötas. Det är en kontaktyta mellan unga och vuxna; traditionella konstnärer likväl
som graffitimålare kan stå sida vid sida och skapa med allmänheten som publik. Det är också
en kul och kreativ sysselsättning för ungdomar, som kan hjälpa dem att hålla sig borta från
platser som är farliga, olagliga eller olämpliga.

Graffiti kallas ofta för världens största konströrelse och har varit populär i Sverige i mer än 30
år. Trots detta saknar konstformen ofta en yta att existera på, och det saknas kunskap och
insikt om denna konstform. Graffiti och gatukonst bör behandlas och ges samma utrymme
som andra konstformer. Graffiti är även behäftat med en demokratisk roll. Det finns många
människor som aldrig besöker muséer eller konsthallar som genom öppna väggar får en helt
ny möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck.

Anläggandet av öppna väggar behöver inte heller kosta särskilt mycket. I Helsingborg har
man lyckats hålla kostnaden på under 40 000 kr eftersom man nyttjade befintliga väggar som
sedan öppnades upp för allmänheten.

Vänsterpartiet vill se mer konst i det offentliga rummet, och vi ser att öppna väggar har stora
demokratiska och konstnärliga värden. Vi vill därför att staden uppmuntrar gatukonst och
öppnar upp offentliga ytor för fritt skapande i form av så kallade öppna väggar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi

● att Kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att anlägga öppna väggar,
inklusive lämpliga platser och kostnadskalkyler, såväl i befintlig stadsmiljö som i
planerad nybyggnation.

● att Kultur- och fritidsnämnden efter en utredning av möjligheterna att anlägga öppna
väggar ges i uppdrag att i närtid anlägga en eller flera öppna väggar i Solna.

Emil Flisbäck
Vänsterpartiet

V 
Bilaga 1 KFN/2022-02-10 § 7
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