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Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid  2022-04-07 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:21.  
 

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

Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Malmgren (MP) för Kajsa Johansson 
(MP) 
Oscar Solhuslökk Höse (M) för Fredrik 
Ekström (KD) 
 

 

Närvarande ersättare 
Per-Olof Nyquist (L) 
Alfred Esbjörnson (S) 
Babar Rehman (V) 

Övriga närvarande 
Katarina Påhlman, förvaltningschef 
Rebecka Engvall, stadssekreterare 

 
Utses att justera Faradj Koliev (S) 

 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 16-21 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Rebecka Engvall 

 
 Ordförande  
  Peter Edholm (L) 

 
 Justerare  
  Faradj Koliev (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-04-08. 
Anslaget tas ner 2022-05-02. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-04-29. 
Originalprotokollet förvaras på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
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§ 16 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 17 
Information 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av information om konstgräset samt avrapportering 
av uppdrag psykisk hälsa. 
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§ 18 
Beslut om kulturprojektbidrag 2022 till Bergshamra för alla 
(KFN/2022:16) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturföreningen Bergshamra för alla 100 000 kr 
för 2022 års publika arrangemang. 
 
Sammanfattning 
Föreningen Bergshamra för alla har sedan starten 1992 genomfört arrangemang som 
har nått en bred målgrupp och stärkt lokalt kultur- och föreningsliv. Föreningen har för 
jubileumsåret 2022 ansökt om 150 000 kr för kulturprojekt med fokus på konserter, 
natur- och kulturrelaterade aktiviteter för både barm, unga och vuxna. Beviljade 
bidragsbelopp för föreningens årliga kulturverksamhet har de tre senaste åren innan 
pandemin legat på en jämn nivå med ett genomsnitt på ca 95 000 kr.  
 
Handläggning av ansökan har gjorts med utgångspunkt från kultur- och 
fritidsnämndens mål och förvaltningens bedömning av måluppfyllelse från tidigare 
genomförda projekt. 
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§ 19 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KFN DEL §/2022 § 5 
 
 
 
 
 

§ 20 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 
 

§ 21 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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