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§ 102 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden

Av olika anledningar har vissa ärenden, som av hävd alltid står på nämndens dagordning, fallit
bort. Ärendena Allmänhetens frågestund, Anmälan av delegationsbeslut, Anmälan av protokoll
och skrivelser och Rapporter/nämnden informerar fogas därför till dagordningen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Dagordningen revideras i angiven utsträckning.

Justerandes signum
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§ 103 Kultur- och fritidchefen informerar
Dnr: 14/06
Sammanfattning av ärendet

• Kultur- och fritidskontoret anordnade den 20 november en inspirationskväll för kommunens
föreningar.
• Berättarministeriet firade den 20 november 3 år. Detta firades med ett särskilt arrangemang i
ministeriets lokaler i Luna kulturhus.
• Den 30 november – 1:a advent – anordnades årets första julmarknad på Torekällberget.
Julmarknad kommer även att anordnas den 7 december (2:a advent), till vilken nämndens
förtroendevalda inbjuds.
• Den 2 december återinvigdes Nova, nu i Kulturskolans regi. Framöver kommer utbudet vid
Nova att breddas, med bl.a. filmvisning med efterföljande diskussion och danskurser.
• Under andra veckan i december kommer en rad julkonserter att anordnas i kommunen.
Nämnden kommer att få närmare information om tid och plats för dessa.
• Arbetet med verksamhetsplanen för år 2015 har påbörjats, efter det att majoritetens förslag
till Mål och Budget 2015-17 presenterats. Majoritetens förslag innehåller ett flertal
komponenter som bejakar vikten av nämndens och kontorets verksamheter. Dock innebär
det föreslagna, generella besparingskravet vissa utmaningar.
Med anledning av att nämnden sammanträder i Trombon, presenterar Peter Taberman arbetet
inom enheten Stadsscenen. Från att tidigare ha sorterat under Luna kulturhus, har Stadsscenen
nu blivit en fristående resultatenhet. Verksamheten bedrivs på Estrad och i Trombon, samt även
i viss utsträckning genom externa arrangemang. Båda lokalerna är klassade som kulturlokaler,
även om båda regelbundet hyrs ut för konferenser och liknande arrangemang. Totalt beräknas
Stadscenen dra 100 000 besökare i år. Utbudet inkluderar bl.a. biovisningar, dans- och
musikarrangemang och visning av operaföreställningar med hjälp av digitalbio. Under enheten
sorterar även verksamheterna kultur i skola och kultur i förskola.

§ 104 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet

Allmänheten närvarar inte.

Justerandes signum
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll | 2014-12-02 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

6 (13)

§ 105 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler
Dnr KFN 14/23
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar och
gymnastisksalar. För år 2015 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett antal tillägg och
revideringar, i förhållande till 2014 års taxor och avgifter. Mot bakgrund av att
konsumentprisindex (KPI) för oktober månad är i stort sett oförändrat (-0,1 % i jämförelse med
2013), föreslås inte någon generell höjning av taxorna. Dock föreslås ett antal specifika
revideringar av taxor och avgifter för ett antal anläggningar m.m., bl.a. för att skapa större
enhetlighet. Vidare kommer bl.a. två nya sporthallar tillkomma under året och i Enhörna har det
anlagts en ny konstgräsplan. Hyrorna för Axa Sportcenter och Fotbollsarenan behöver också
korrigerats som ett resultat av de nya avtalen – taxor för dessa behöver därför fastställas.

De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och
fritidskontorets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-18.
Sammanställning av föreslagna revideringar.
Förslag till avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde –
idrottsanläggningar och lokaler.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på kontorets förlag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med kulturoch fritidskontorets förslag till Avgifter 2015 inom kultur- och fritidskontorets
verksamhetsområde – idrottsanläggningar och lokaler.
2. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2015.
Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Kommundelsnämnderna
Akten

Justerandes signum
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§ 106 Idrottshall Västergård – beslut om namn
Dnr: 13/41
Sammanfattning av ärendet

Idrotthallen i Västergård byggs åter upp efter branden 2013. Hallen kommer att stå färdig i
augusti 2015. Beslut om vilket namn den nya hallen har ännu inte fattats. Tidigare hette hallen
Västergårdshallen. Kontoret har utvärderat i huvudsak tre olika namnalternativ:
• Västergårdshallen
• Västergårdhallen
• Västergård Arena
Kontoret föreslår Västergård Arena, då namnet tydligt markerar att det är en publik anläggning,
större än en traditionell idrottshall.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-18.
Yrkande

Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Namnet på den återuppbyggda idrottshallen i Västergård ska vara Västergård Arena.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Telge Fastigheter
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 107 Detaljplan för Viksberg 3:1, område B
Dnr: 12/31
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett förslag till detaljplan för Viksberg 3:1, område B, för
yttrande. Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, utrett förslaget och
utarbetat ett förslag till yttrande.
Planen syftar till att möjliggöra bostäder intill Viksbergs golfbana. Stadsantikvarien bedömer att
planen medför en påverkan på kulturlandskapet. Det är därför av stor vikt att bebyggelsens
utformning regleras i detaljplanen, så att den anpassas efter kulturlandskapets värden och
områdets äldre agrara byggnadskaraktär. Antalet tomter bör minskas och tomtstorleken utökas
för att anpassas efter kulturlandskapet. Stora ädellövträd bör bevaras. Den allékantade vägen bör
ej breddas och anslutningen till den bör utföras med hänsyn till dess karaktär.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta stadsantikvariens PM, daterad 2014-11-11, såsom sitt
yttrande över förslag till detaljplan för Viksberg 3:1, område B.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-20.
Stadsantikvariens PM daterad 2014-11-11.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Stadsantikvariens PM daterad 2014-11-11 antas såsom nämndens yttrande över förslag till
detaljplan för Viksberg 3:1, område B
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 108 Datum för nämndens första sammanträde år 2015
Dnr: 14/30
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fattar varje år beslut om sin sammanträdesplan. I och med att
mandatperioden för nämnden löper ut vid årsskiftet, kommer en ny nämnd att tillträda efter
nyår. Det ankommer på den nytillträdda nämnden att själv fatta beslut om sin
sammanträdesplan. Dock är, av naturliga skäl, nämnden förhindrad att fatta beslut om datum för
sitt första sammanträde. Den nuvarande kultur- och fritidsnämnden behöver därför fatta ett
sådant beslut. Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden beslutar att hålla det första
sammanträdet för den nytillträdda kultur- och fritidsnämnden torsdagen den 29 januari.
I vanlig ordning förutsätts ordföranden tillsammans med kultur- och fritidschefen besluta om
lokal för sammanträdet. Om presidiet inte fattar beslut om annat, förutsätts nämnden inleda sitt
sammanträde kl. 17.00
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-20.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets beslut, med den modifikationen att
nämndsammanträdet bör börja kl. 16.00, för att ge tillräcklig tid att behandla förslaget till
verksamhetsplan för år 2015.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämndens första sammanträde år 2015 ska hållas torsdagen den 29 januari,
med start kl. 16.00.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 109 Upplåtelse av Gula Villan
Dnr: 14/33
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden föreslås hyra fastigheten 4026 Tavesta 1:296, Gula Villan, från
Telge Fastigheter. Denna förhyrning sker till självkostnadspris. Den del av Gula Villan som inte
används för restaurangverksamhet föreslås upplåtas vederlagsfritt till Kulturföreningen Urban
Company. Samtidigt föreslås det verksamhetsbidrag som nämnden hittills betalat till föreningen
upphöra. Nämndens kostnad för förhyrningen kompenseras av besparing på
verksamhetsbidraget, varför förslaget är kostnadsneutralt.
Eftersom förslaget berör en viktig kulturaktör i Järna kommundel, föreslås förslaget göras
avhängigt Järna kommundelsnämnds tillstyrkande.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Justerandes signum
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidskontorets uppdras teckna hyresavtal med Telge Fastigheter avseende
fastigheten 4026 Tavesta 1:296, Gula Villan.
2. Kultur- och fritidskontoret uppdras att utan vederlag, till föreningen Urban Company,
upplåta de delar av Gula Villan som inte används för restaurangverksamhet.
3. Det hittillsvarande verksamhetsbidrag som nämnden givit till föreningen Urban Company,
ska upphöra.
4. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att verka för att den del av Gula Villan som
används för restaurangverksamhet hyrs ut på ett lämpligt sätt.
5. Chefen för förenings- och anläggningsenheten ges rätt att för nämndens räkning underteckna
sådana avtal och andra handlingar, som besluten i p. 1-4 ovan kräver.
6. Besluten i p. 1-5 ovan är avhängigt att Järna kommundelsnämnd tillstyrker den föreslagna
lösningen, i enlighet med kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25.
Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret
Kulturföreningen Urban Company
Telge fastigheter

Justerandes signum
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§ 110 Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr: 14/07
• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 12-15/ 2014.

§ 111 Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr: 14/07
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10 § 12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10 § 35.
Medborragförslag ”Anlägg konstgräs/vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan”
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10 § 36.
Medborragförslag ”Förläng öppettiderna på Stadsbiblioteket”
Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2014-11-13 § 128.
Järna kommundelsnämnds protokoll 2014-11-04 § 210.
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds protokoll 2014-11-06 § 127.

§ 112 Rapporter/nämnden informerar
Dnr: 14/06

Ordförande Anna Bohman rapporterar att hon den 20 november deltog i firandet av
Berättarministeriets 3-årsdag. Ordföranden framförde nämndens gratulationer till ministeriet.
Från berättarministeriets sida uttryckte man uppskattning för kommunens idoga och
resultatinriktade arbete för att möjliggöra ministeriets verksamhet.
Ordföranden rapporterar att hon den 20 november deltog i kommunens inspirationskväll för
föreningar. Arrangemanget – som bl.a. bjöd på tal av ordföranden och en förevisning av en 3 Dmodell av Västergård Arena – var uppskattat.
Ordföranden rapporterar att hon och förenings- och anläggningschefen den 27 november deltog
i ett möte mellan företrädare för utbildningskontoret och föräldrar från Soldalaskolan. I och med
att skolan kommer att bli en F-9 skola, finns ett behov och en önskan om att bygga ut
idrottshallen – en ny eller utbyggd idrottshall berör förenings- och fritidsintressen.

Ordföranden rapporterar att hon den 2 december deltog i nyinvigningen av Nova, i
Kulturskolans regi.
Justerandes signum
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Bo Håkan Stockhaus (FP) meddelar att han efter årsskiftet kommer att lämna sin plats i kulturoch fritidsnämnden, för att istället ta plats i socialnämnden. Bo Håkan Stockhaus ville, efter en
lång och givande tjänstgöring i kultur- och fritidsnämnden, tacka såväl tjänstemän som
förtroendevalda för ett gott samarbete.
Ulf Sundblad (M) meddelar att han efter årsskiftet kommer att lämna sin plats i kultur- och
fritidsnämnden och att han därför vill tacka för sig. Han kommer att gå över till ett
förtroendeuppdrag, i vilket han förväntas låta partipolitiska överväganden träda i bakgrunden.
Ulf Sundblad passar även på att tacka sina partikamrater i nämnden, samt önskar såväl
förtroendevalda som tjänstemän en God Jul, ett Gott Nytt År och en Fröjdefull Ny
Mandatperiod.
Ordföranden riktar sitt tack till nämndens förtroendevalda. Ordföranden framhåller särskilt att
hon uppskattar att nämnden präglats av en förmåga att lägga partipolitik åt sidan för att nå
överenskommelser över partigränserna, vilket gagnat Södertälje och hennes invånare.
Ordföranden riktar även nämndens tack till förvaltningen och tjänstemännen; deras gedigna och
engagerade arbete har varit oundgängligt för att stärka Södertäljes kulturella och idrottsliga liv.
Ordföranden riktar ett särskilt tack till Olle Lindström, som efter 40 års tjänstgöring i
kommunen nu gått i pension.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.

Justerandes signum
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