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2014-04-14 
Kallelse/Föredragningslista 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Handläggare 
Axel Christensson 
08-52302050 
axel.christensson@sodertalje.se 

Observera lokal! 
Tid och plats: Torsdagen den 24 april kl. 17.00, Café Blå, Lunagallerian 

 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 

2.  Tjänstgörande ledamöter 

3.  Fastställande av dagordning  

4.  Allmänhetens frågestund 

  
Informationsärenden  

5.  Ridsporten i Södertälje 

6.  Tidsresan på Torekällberget 

7.  Kultur- och fritidschefen informerar 

  
Beslutsärenden 

8.  Motion av Mats Siljebrand (FP) "Akrobatik och estetik i skön 
förening" 
Dnr 13/55 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, med bilagor. 
Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Akrobatik och estetik i skön förening.” 
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9.  Avgifter för utställningsavdelningens/konsthallens tjänster 

Dnr 13/07 

Beslutsunderlag 
Skickas ut senare. 

10.  Teatern i Södertälje 
Dnr 14/17 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11. 
Utredningsrapporten ” Vår redan i oktober – En utredning om framtiden för 
teaterverksamhet i Södertälje”, daterad 2014-03-25. 

11.  Bluespicnic på Torekällberget - fråga om tillstånd till 
medhavd alkohol 
Dnr 14/16 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-10. 
Utdrag ur allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun (utgåva 
februari 2012). 

12.  Förslag till internkontrollplaner 2014 
Dnr 14/15 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-10, med bilagor: 

1. Internkontrollplan för dokument- och ärendehantering 2014 
2. Internkontrollplan för arkivering av räkenskapsinformation 2014  
3. Internkontrollplan för utbetalning av föreningsbidrag 2014 

13.  Samråd om detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 - Skolan 
Dnr 11/19 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14. 
Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 
(Hoxeltorps skola) i Viksberg, Södertälje. 
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14.  Samråd om detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 – Övrig 

bebyggelse 
Dnr 11/19 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidkontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-04. 
Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för del av Hoxeltorp1:5 m fl i 
Viksberg, Södertälje. 

15.  Detaljplan för Farstanäs 
Dnr 10/74 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-07. 
Inbjudan till Plansamråd angående förslag till detaljplan för Farstanäs. 

16.  Anmälan av delegeringsbeslut                          pärm på bordet 
a.  

17.  Anmälan av protokoll och skrivelser                 pärm på bordet 
a.  

18.  Rapporter/nämnden informerar 
  

19.  Övriga frågor 

 
Anna Bohman 
Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden  
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