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2014-10-20 
Kallelse/Föredragningslista 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

 
Tid och plats: Torsdagen den 30 oktober 2014 kl. 17.00 Symfonin, Stadshuset 

 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 

2.  Tjänstgörande ledamöter 

3.  Fastställande av dagordning  

4.  Allmänhetens frågestund 

  
Informationsärenden  

5.  Kultur- och fritidschefen informerar 

  
Beslutsärenden 

6.  Förvärv av Rinken 8 och 9 – fotbollsarenan och hockeyarenan 
Dnr 14/27 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-15. 
Förvaltningens PM daterad 2014-10-15 – Rinken 8. 
Förvaltningens PM daterad 2014-10-15 – Rinken 9. 
Kompletterande underlag kommer att skickas ut senare. 

7.  Verksamhetsbidrag till Assyriska FF 
Dnr 14/28 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-14. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02.  
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8.  Verksamhetsbidrag till Syrianska FC 

Dnr 14/29 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-14. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02.  

9.  Internkontrollplaner 2014 - rapportering av genomförd 
internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 
Dnr 14/15 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 30 september 2014. 
Sammanställning - genomförd granskning av internkontroll 2014. 

10.  Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag 
Dnr 13/42 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-01 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02 
Regler och riktlinjer för föreningsbidrag (populärversion) 

11.  Fortsatt drift av 1800-talsveckan på Torekällberget 
Dnr 14/25 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-13. 
Kultur- och fritidskontorets PM (2 st.) daterade 2014-10-15. 

12.  Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Södertälje 
kommun bör ta över ansvaret för Natura 2000/natur- och 
kulturreservatet på Oaxen" 
Dnr 14/21 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-09. 
Centerpartiets motion ” Södertälje kommun bör ta ansvaret för Natura 
2000/natur/kulturreservatet på Oaxen”. 

13.  Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför 
barnboksbussar i Södertälje för ökad läsning" 
Dnr 14/20 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30. 
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Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför barnbokbussar i Södertälje för 
ökad läsning" 

14.  Anmälan av delegeringsbeslut                          pärm på bordet 
a.  

15.  Anmälan av protokoll och skrivelser                 pärm på bordet 
b.  

16.  Rapporter/nämnden informerar 
 

17.  Övriga frågor 
 

 
Anna Bohman, ordförande, Kultur- och fritidsnämnden  
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