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Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid  2022-03-10     Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:30 
 

Ledamöter 
Lars Rådén (M), ordförande 
Faradj Koliev (S) 
Anna Carlström Lindblom (M) 
Rebecka Rönnegård (C) 
Joakim Edhborg (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Per-Olof Nyquist (L) för Peter Edholm (L) 
Fredrik Malmgren (MP) för Kajsa Johansson 
(MP) 
Sven-Erik Pettersson (M) för Fredrik 
Ekström (KD) 
Babar Rehman (V) för Emil Flisbäck (V) 
 

 

Närvarande ersättare 
Alfred Esbjörnson (S) 
Christina Perez Berglund (S) 

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 §§ 9-15 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 Ordförande  
  Lars Rådén (M) 

 
 Justerare  
  Faradj Koliev (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-03-11. 
Anslaget tas ner 2022-04-04. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-04-01. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 9 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 10 
Information 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av information angående föreningen Solna 
konståkning. 
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§ 11 
Entreprenad för byte av konstgräs på Bergshamra IP och 
Huvudsta IP, Solna stad (KFN/2022:8) 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget om att upphandla ett 
nytt konstgräs till Bergshamra IP och återinstallation av konstgräs på Huvudsta IP samt 
uppdrar till förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid att påbörja 
upphandlingen. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt ordförande att justera beslutet 
efter genomfört dialogmöte. 
 
Sammanfattning 
Fotboll är den mest spelade idrotten i Solna. Det huvudsakliga underlaget för fotboll är 
konstgräs. Kultur- och fritidsförvaltningen byter ut konstgräs i takt med att de blir 
obrukbara samt prövar regelbundet om livslängden kan förlängas genom att en 
konstgräsmatta flyttas till en mindre utsatt fotbollsplan. 
 
Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel till kultur- och fritidsnämnden för 
bland annat byten av konstgräs. 
 
Under 2022 föreslår förvaltningen att konstgräset på Bergshamra IP byts ut till ett nytt 
konstgräs. Granulat och sand återanvänds. 
 
Nuvarande konstgräs installerades 2008 och är mycket slitet. Förvaltningen bedömer att 
det inte är lämpligt att återinstallera konstgräset. 
 
Bergshamra IP, 11-spelsplanen användes under år 2021 för Amerikansk fotboll (ca 
49%,) Fotboll (ca 39%), Landhockey (6%) och skolidrott (6%) av tiden. På vintern 
anläggs en konstfrusen isbana. Förvaltningen konstaterar att planens varierande 
användning ställer särskilda krav på konstgräset och har därför valt ett motsvarande 
konstgräs som när anläggningen ursprungligen byggdes. 
 
I förfrågningsunderlaget anges ovan idrotter och att konstgräset skall klara kraven för 
ett modernt FIFA Quality godkänt konstgrässystem och det ingår upptagning och 
bortforsling av det gamla konstgräset. 
 
Vidare föreslår förvaltningen att det under 2021 demonterade konstgräset från 
Skytteholms IP, A-planen återinstalleras på Huvudstafältets IP. 
 
Granulat och sand återanvänds i den mån det är tekniskt möjligt. 
 
Förvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlaget med hjälp av tekniska konsulter 
och upphandlingsavdelningen. 
 
Yttrande 
Faradj Koliev (S) lämnar yttrande om att för att undvika att de som arbetar med 
installationen av konstgräs i Solna utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, bör Solna stad i 
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förfrågningsunderlaget säkerställa att personalen som arbetar gör så under villkor som 
överensstämmer med gällande kollektivavtal för branschen. 
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§ 12 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KFN DEL §/2021 §§ 33–40 
KFN DEL §/2022 §§ 1–4 
 
 
 
 
 

§ 13 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 
 

§ 14 
Meddelanden (KFN/2022:5) 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 
 
 

§ 15 
Övrigt 
 
Faradj Koliev (S) ställer en fråga angående organiseringen av Tirgan-festivalen som äger 
rum på Huvudstafältet. 
 
Katarina Påhlman, förvaltningschef, besvarar frågan. 
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