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§ 22 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 23 
Information 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av information om Sommar i Solna. 
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§ 24 
Tilldelningsbeslut för entreprenad för byte av konstgräs på 
Bergshamra IP och Huvudstafältets bollplan (KFN/2022:8) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar anbudet från Sportbyggarna Entreprenad AB för att 
installera konstgräs på Bergshamra IP och Huvudstafältets Bollplan och uppdrar åt 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid att teckna avtal. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att upphandla ett nytt konstgräs till 
Bergshamra IP stora planen samt att återinstallera ett konstgräs på Huvudstafältets 
bollplan. 
 
Upphandlingen har genomförts enligt Lagen om offentlig upphandling. 
 
Vid anbudstidens utgång hade 4 anbud inkommit. 
 
Enligt förfrågningsunderlaget utvärderas anbudet med lägst pris först. 
 
Entreprenören bedöms uppfylla samtliga kvalificeringskrav. 
Anbudet har utvärderats och bedöms uppfylla de tekniskt ställda kraven enligt 
förfrågningsunderlaget. 
 
Det finns inga hinder för att anta anbudet utifrån LOU eller det upprättade 
förfrågningsunderlaget. 
 
Anbudet ligger inom ramen för den förväntade entreprenadkostnaden. 
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§ 25 
Utveckling av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål 
– reviderad inriktning för hästverksamhet (KFN/2021:46) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelserna om samarbete med Solna 
Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb. 
 
Sammanfattning 
Under 2018 beslutade kommunstyrelsen om en vision och utvecklingsplan för 
Överjärva Gård. I visionen slås fast att Överjärva gård ska vara ett attraktivt besöksmål, 
en sammanhängande natur- och kulturmiljö och att Solna Naturskola ska 
vidareutvecklas på gården för barn och elever på förskolor och skolor i Solna. 
 
Med utgångspunkt i visionen och utvecklingsplanen tog förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF) i Solna stad fram ett program för Överjärva 
gård. Programmets innehåll omfattar aktiviteter inom fyra områden: Friluftsliv och service; 
Natur, pedagogik och djur; Kulturen flyttar ut och Kulturen flyttar in. Programarbetet är en 
pågående process som präglas av dialog och har löpt på under 2021 och många 
aktiviteter har genomförts och/eller påbörjats, vilket redovisas under ”genomförda och 
planerade aktiviteter” i tjänsteskrivelsen. 
 
Inom ramen för programområdet Natur, pedagogik och djur kom AKF överens med Solna 
Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb om att inleda ett samarbete på Överjärva gård. 
Inriktningen för samarbetet skulle vara att öka kunskapen om och intresset för hästar i 
samspel med barn och unga. Inom ramen för samarbetet skulle Solna Fältrittklubb och 
Hufvudsta Ridklubb bl. a. erbjuda turridning på Överjärva gård. Dessvärre kunde inte 
dessa aktiviteter inte genomföras under 2021 bl. a. på grund av pandemin. När 
restriktionerna kring pandemin nu är hävda är ambitionen därför att tillsammans med 
ridklubbarna genomföra aktiviteterna under 2022 och därefter utvärdera verksamheten 
inför kommande år. 
 
Förvaltningen föreslår, med anledning av detta, att de överenskommelser som inte 
kunde genomföras med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb under 2021, 
istället genomförs under 2022 och att nämnden tecknar överenskommelser med 
klubbarna. Samarbetet gäller under verksamhetsåret 2022 och ska därefter utvärderas. 
 
Yrkande 
Emil Flisbäck (V) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt eget förslag i 
bilaga 1. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Emil Flisbäcks (V) förslag. 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Emil Flisbäck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 26 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
SAM, 2021 på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och 
fritid (KFN/2022:30) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det innebär, i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en 
god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat tillräckligt bra ska det 
förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt. Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid har genomfört en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende år 2021. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-05-19   
 SID 8 (12) 

 

 Signatur  
 
 

§ 27 
Bemyndigande för hantering av återbetalningsärenden 
(KFN/2022:25) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Nurten Duru, kanslisamordnare, och Inger 
Carlonberg, rektor Solna kulturskola, att lyfta erforderligt belopp för återbetalning av 
inbetalning, på det bankkonto i staden som används för specifik verksamhet på 
kulturskolan. Nämnden delger kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde den 16 maj 2022 besluta om att bemyndiga 
kultur- och fritidsnämnden att lyfta erforderligt belopp för återbetalning av inbetalning, 
på det bankkonto i staden som används för specifik verksamhet på kulturskolan. 
Nämnden ska namnge vilka personer som får utföra detta och delge kommunstyrelsen 
sitt beslut. 
 
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om bemyndigande vid sitt 
sammanträde den 16 maj 2022 föreslår förvaltningen att nämnden utser Nurten Duru, 
kanslisamordnare, och Inger Carlonberg, rektor Solna kulturskola, för att kunna hantera 
återbetalningsärenden samt att nämnden delger kommunstyrelsen sitt beslut. 
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§ 28 
Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2021 
(KFN/2022:27) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisning av beviljade föreningsbidrag 2021. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har antagit riktlinjer om föreningsbidrag i Solna stad. I 
enlighet med dessa kan sex olika typer av bidrag beviljas. Under 2021 har föreningar 
totalt beviljats olika former av bidrag med cirka 5,6 mnkr. Motsvarande belopp för 
2020 var 5,7 mnkr och för 2019 cirka 6,2 mnkr. Minskningen under 2020 och 2021 
härleds framförallt till den pågående pandemin då föreningarnas verksamhet varit lägre 
än tidigare år. 
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§ 29 
Beslut om Solna stads kulturstipendiater 2022 (KFN/2022:28) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar Solna stads kulturstipendium enligt fastställda 
ålderskategorier: 5000 kronor tilldelas person född 2009, 15 000 kr tilldelas person född 
2001 samt 20 000 kr till person född 1983. 
 
Sammanfattning 
Staden delar varje år ut ett kulturstipendium med syfte att uppmuntra och stödja 
kulturellt verksamma personer inom staden. Stipendiet är uppdelat i tre 
ålderskategorier: Kulturstipendium för barn 8-15 år (5000 kr); Kulturstipendium för 
unga 16-21 år (15 000 kr) och Kulturstipendium för vuxna över 21 år (20 000 kr). 
 
Inom ansökningstiden har 41 godkända ansökningar inkommit och behandlats. En enig 
jury föreslår tre stipendiater inom de tre ålderskategorierna födda 2009, 2001 samt 
1983. 
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§ 30 
Beslut om Solna stads Krausstipendium 2022 (KFN/2022:29) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar 2022 års Krausstipendiat 15 000 kronor i enlighet 
med juryns förslag. 
 
Sammanfattning 
Solna stads Krausstipendium för unga, lovande musiker inom klassisk musik delas varje 
år ut till en person i åldern 16-21 år. En enig jury föreslår att tilldela 2022 års 
Krausstipendium och prissumman på 15 000 kr till en person född 2003. 
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§ 31 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KFN DEL §/2022 § 6-7 
 
 
 
 
 

§ 32 
Anmälan av ärendelista 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 
 

§ 33 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 
 



Solna 19 maj 2022 
Kultur- och fritidsnämnden, ärende 6 

Utveckling av Överjärva gård som kulturmiljö och 
besöksmål – reviderad inriktning för hästverksamhet 

KFN/2021:46 

Yrkande 

Det är ingen nyhet att Vänsterpartiet vill se en annan utveckling än den som nu pågår på 
Överjärva gård, framförallt när det gäller hästverksamheten.  

En av de mest uppskattade verksamheterna på Överjärva gård är ponnyridningen som har 
drivits av eldsjälar i drygt 30 år. 50–60 ridturer och ett antal kalas ordnas varje helg, man drar 
massor av Solnabor till gården och de unga tjejerna som engagerar sig i stallet har vittnat om 
hur viktigt stallet är för deras välmående. Istället för att värna denna unika och viktiga 
verksamhet har Solna valt att vräka stallet och ämnar ”ersätta” det med besök av olika lokala 
ridklubbar sammanlagt 12 gånger per år (sex tillfällen per ridklubb). Det går inte att jämföra 
med det Överjärva stall redan gör, varje helg, året om.  

Vi anser inte att det förslag som nu ligger på bordet är att ”utveckla” hästverksamheten på 
Överjärva gård. Det är att kraftigt försämra den. Vi anser inte att det är motiverat varför det 
skulle vara bättre för staden att betala för att transportera ridhästar till gården, istället för att 
ta till vara på den (mycket mer omfattande) ponnyverksamhet som redan finns. 
Vänsterpartiet är inte emot ridhästar på Överjärva gård i sak, men i kombination med 
vräkningen av Överjärva stall uppstår en försämring för Solnaborna som vi inte kan 
acceptera. 

Istället för att vräka hästarna vill vi i Vänsterpartiet ge verksamheten förutsättningarna att 
blomstra genom att bygga nya hagar, stall och boxar åt de hästar som idag bor på Överjärva 
gård. Vänsterpartiet anser att den klokaste utvecklingen av hästverksamheten på gården är 
att dra tillbaka uppsägningen av Överjärva stall och låta ponnyverksamheten få ha en 
självklar plats på Överjärva gård även i fortsättningen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:  

att stoppa vräkningen av hästarna som idag huserar på Överjärva gård och skyndsamt 

bygga nya hagar, stall och boxar för att ge hästarna en permanent plats på gården.  

Emil Flisbäck 
Vänsterpartiet 

Bilaga 1 KFN 2022-05-19 § 25
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