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§ 1 Fastställande av dagordningen 
Utsänd dagordning fastställs med följande förändring. I syfte att öka möjligheten 
för eventuella åhörare att få ställa frågor till nämnden, senareläggs punkten 
Allmänhetens frågestund och avhandlas sist.   

 
§ 2 Biblioteksutredningen 

Anders Lerner informerar om den utredning av bibliotekens framtida 
organisation, som genomförts på kultur- och fritidskontorets uppdrag. 
Utredningen har haft ett tvådelat syfte; dels att på ett mer abstrakt plan ta 
ställning till bibliotekens roll och uppdrag i kommunen och samhället, dels att på 
ett mer konkret plan föreslå omorganisation av biblioteken och deras 
funktionssätt. Bland annat mynnar utredningen ut i förslaget att biblioteken ges 
status av resultatenhet, vilket antas vara ägnat att tydliggöra bibliotekens roll 
inom den kommunala organisationen. Detta förslag aktualiserar i sin tur behovet 
av att ta ställning till förhållandet biblioteken – Luna kulturhus, bibliotekchefens 
roll samt bibliotekens interna organisation. I viss mån kan ett eventuellt 
förändringsarbete antas vara av sådan karaktär att beslut kan fattas på 
kontorsnivå, samtidigt som det även torde krävas vissa politiska beslut. 

 
§ 3 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 14/06 

• Kultur- och fritidskontoret bedriver för närvarande en utredning rörande 
teaterns framtida organisation i Södertälje. Bland annat prövas 
möjligheten att inrätta en stads- eller regionteater. Målet med utredningen 
är att på sikt verka för ett ökat utbud, en breddad verksamhet och en ökad 
regional samfinansiering. 

• Arbetet med att rekrytera en ny bibliotekschef har initierats.  
• Fyra lag från fritidsgårdarna i Södertälje har kvalificera sig till SM i 

biljard. Tre av dessa lag kommer från Tajen och ett av dem består 
uteslutande av tjejer. 

• Fredag och lördag 7 och 8 februari kommer Olympic Day till Södertälje. 
På fredagen kommer elever i Södertälje att tillsammans med lokala 
idrottsföreningar prova på olika idrottsgrenar och samtidigt inspireras av 
olympier, som kommer att finnas med under dagen. På lördagen kommer 
samtliga barn och ungdomar i åldrarna 8-13 år att få möjlighet att vara 
med på Olympic Day 

• Under sportlovet i slutet av februari går, i vanlig ordning, 
Södertäljecupen av stapeln. Sportlovet kommer även att bjuda på ett rikt 
utbud av andra aktiviteter för barn och unga – mer information kommer 
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att presenteras längre fram. 
• Sista helgen i augusti anordnas Kringelfestivalen, detta år med 

Centrumföreningen som huvudman. Arbetet med festivalen har redan 
påbörjats och fortskrider i rask takt. 

• Medborgardag anordnas i år den 11 oktober. En styrgrupp har tillsatts 
och har redan haft sitt första möte. Förutom att kommunala verksamheter 
visas upp, kommer medborgardagen i stor utsträckning inriktas på att ge 
det ideella föreningslivet chans att visa upp sin verksamhet. 

• I december 2013 anordnades julmarknad på Torekällberget. Kontoret har 
erfarit att detta arrangemang varit än mer populärt än tidigare års 
upplagor. Trots vissa inledande farhågor, har finansieringen kunnat lösas 
på ett tillfredsställande sätt. För år 2014 planeras såväl 
midsommarfirande som julmarknad. 

• Kulturskolans nytillträde chef Fredrik Österling presenterar sig och 
informerar om att kulturskolan hade öppet hus lördagen den 18 januari. 
Man kunde redan då se en tydlig nytta av den halverade terminsavgiften: 
antalet barn som anmäldes till kurser har ökat kraftigt. 
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§ 4 Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2014 

Dnr 14/03 

Sammanfattning av ärendet 
I verksamhetsplanen har sådan verksamhet som berör barn och unga prioriterats.  
Verksamheten bedöms kunna bli genomförd i omfattning som motsvarar nivån 
för år 2013, med tillägg för särskilt riktade satsningar som nämnden har fått 
anslag för. Genom dessa anslag möjliggörs Kringelfestivalen 2014, 
kulturskolans taxa sänks med 50 % och verksamheten i Tjejhuset ges ett stöd.   
 
De olika verksamheterna har först fått sina budgetar uppräknade på likartat sätt. 
Därefter har vissa omföringar gjorts för att stärka de ekonomiska 
förutsättningarna för Luna kulturhus och Torekällberget. Medel har därmed 
tillskjutits från andra verksamheter, som ändå bedöms klara verksamheten 2014 
utan märkbara förändringar jämfört med året innan. 

Föredragning 
Staffan Jonsson och Olle Lindström föredrar ärendet. Bland annat klargörs att 
vissa tillkommande, riktade medel föranleder smärre revideringar av VP och 
budget för år 2014, i jämförelse med utskickat underlag. Nämndbidraget ska för 
Anläggningar rätteligen vara 58 501, för Fritid för funktionsnedsatta rätteligen 
vara 2 165 och för Program och konferens rätteligen vara 6 633.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-15. 
Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden  
Barnchecklista 

Yrkande 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, i ljuset av att 
kontorets föredragning tydliggjort att den synbara minskningen av 
nämndbidraget till Fritid för funktionsnedsättning inte i realiteten kommer att 
leda till en minskning av denna verksamhets kvalitet eller omfattning. 
 
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Vidare 
yrkas att kontoret ska uppdras att under 2014 arbeta för att säkerställa långsiktig 
finansiering av El Sistema. 
 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med 
de revideringar som föredragits inför nämnden. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställe först proposition på yrkandena om bifall till kontorets förslag 
till beslut, inbegripet de revideringar som framgått av föredragningen inför 
nämnden. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa 
yrkanden. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Nils Carlsson Lundbäcks (MP) 
tilläggsyrkande om uppdrag till kontoret att arbeta för att säkerställa långsiktig 
finansieringen av El Sistema. Ordföranden finner att nämnden bifaller detta 
yrkande. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
1. Verksamhetsplan för år 2014 fastställs, i enlighet med kultur- och 

fritidskontorets förslag. 
2. Fördelning av nämndbidrag på nämndens verksamheter fastställs enligt 

följande: 
Verksamhet  Nämndbidrag 2014 
Stab administration 3 900 

Anläggning 58 501 

Förening och fritid 25 392 

Fritid för funktionshindrade 2 165 

Torekällberget 12 582 

Ung fritid 17 239 

Luna Kulturhus 33 307 

Program o konferens 6 633 

Kulturskolan 17 526 

Nämnd 768 

  

Summa nämndbidrag 2014 178 013   

 
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att under år 2014 arbeta för att 

säkerställa långsiktig finansiering av El Sistema. 

 

Särskilt yttrande 
Johannes Haddad (KD) anmäler och inkommer med särskilt yttrande. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 5 Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Dnr KS13/379, KFN 10/43  

Sammanfattning av ärendet 
I Mål och Budget för 2008 förnyades uppdraget till Kultur- och fritidskontoret 
att ta fram en kommunövergripande biblioteksplan. Den 17 maj 2010 fick 
KSK/utredarenheten uppdraget att arbeta fram ett förslag till biblioteksplan. 
Biblioteksplanen ska vara en långsiktig strategi för kommunens samlade 
biblioteksverksamhet. Arbetet har skett i nära samverkan med representanter för 
Utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-12-15. 
Biblioteksplan för Södertälje kommun daterad 2013-12-15. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) 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. 
 
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut- 
 
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Alexander Rosenberg (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma.  
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Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Förslag till biblioteksplan för Södertälje kommun, daterat 2013-12-15, tillstyrks. 

 

Särskilt yttrande  
Nils Carlsson Lundbäck (MP) anmäler och inkommer med följande särskilda 
yttrande:  
 
Miljöpartiet Södertälje anser det vara av största vikt att bevaka att intentionerna 
i biblioteksplanen fullföljs – det borgar för en god och jämn kvalitet som gynnar 
Södertäljes medborgare; både vuxna och barn eftersom planen berör både folk-
och skolbiblioteksverksamheterna. 
 
För att planen ska kunna genomföras under planperioden beräknas en 
tillkommande kostnad på sju miljoner kronor. Denna kostnad kan omöjligt tas 
från nuvarande hårt ansträngda budget, utan KFN behöver under planperioden 
garanteras ett budgettillskott på motsvarande belopp. 
 
Ulf Sundblad (M) yttrar särskilt att det nu ankommer på kommunen att visa den 
politiska vilja som krävs för omsätta biblioteksplanen i verklighet. Särskilt 
kräver detta att kommunen beaktar planens ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Kommundelsnämnderna 
Stadsbyggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Akten 
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§ 6 Avgifter inom biblioteken i Södertälje 

Dnr 14/04 

Sammanfattning av ärendet 
Inom biblioteksverksamheterna i Södertälje finns ett flertal avgifter av olika slag, 
dels som täckning av kostnader i samband med vissa tjänster, dels som styrmedel 
för olika processer. Det gäller bland annat försenade medier, förstörda eller 
borttappade medier, reservationer och extra lånekort. 
 
Avgifterna påverkar brukarbeteenden, tillgänglighet och i viss mån även 
ekonomin för biblioteket. Beslut om avgiftsnivåer har således kulturpolitiska 
aspekter, och är därför ett ärende som kräver ett politiskt beslut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 

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: 
Avgifter för 2014 inom biblioteksverksamheterna fastställs i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 
 
 
Beslutet expedieras till:   
Kommundelsnämnderna 
Akten 
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§ 7 Föreläggande om ljudnivåer 

Dnr 13/27 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret (MK) har, i ett föreläggande daterat 2013-10-07 (dnr 2011-2245), 
förelagt kultur- och fritidskontoret (KOF) att säkerställa att Socialstyrelsens 
allmänna råd gällande höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7) följs i KOF lokaler och 
verksamheter. Mer konkret begär MK i detta föreläggande att KOF till MK 
inkommer med dokumentation som ger svar på fyra frågeställningar, som 
relaterar till KOF rutiner och utrustning för att detektera och förebygga 
ljudnivåer som överstiger Socialstyrelsens allmänna råd. Fristen för 
föreläggandet har efter dialog mellan kontoren satts t.o.m. den 14 februari 2014. 
 
KOF har utrett frågan genom att uppdra till kontorets enheter att redogöra för 
befintlig utrustning och rutiner, samt i förekommande fall föreslås nya sådana. 
Enheternas svar har sammanfattats i en PM, som kultur- och fritidsnämnden 
föreslås anta såsom sitt yttrande med anledning av MK föreläggande. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-16. 
Kultur- och fritidskontorets PM daterad 2014-01-16. 
Miljökontorets föreläggande daterat 2013-10-07. 

Yrkande 
Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till kontorents förslag beslut. 
 
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: 
Kultur- och fritidskontorets PM daterad 2014-01-16 antas såsom nämndens 
yttrande med anledning av Miljökontorets föreläggande daterat 2013-10-07. 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljökontoret 
Akten 
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§ 8 Medborgarförslag ” Utarbeta en stadshistorik att dela ut" 

Dnr 13/49 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag rörande utarbetande och 
tillhandahållande av en stadshistorik. Förslaget har överlämnats till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut. Kultur- och fritidskontoret har utrett 
frågan och kan konstatera följande. 
 
Södertälje kommun har idag tre Södertäljehistoriker, producerade för olika 
syften, som är tillgängliga för medborgarna. Den mest omfattande är en historik i 
tre bokband som kan lånas på biblioteken. Den säljs också på biblioteket i Luna 
kulturhus och på Torekällberget. Priset är 340 kr per volym, eller 840 kr för alla 
tre (paketpris). En mer sammanfattande historik har utarbetats för skolornas 
behov och finns på varje skola.  
 
En tredje historik finns som folder och utställning på Stadshuset. Foldern är 
utgiven på svenska, engelska, finska och arabiska och kan köpas för 75 kr på 
Turistbyrån vid Saltsjötorget. Denna historik är också i sin helhet tillgänglig på 
Södertälje kommuns webbsida. Därutöver är ytterligare information om 
Södertäljes historia tillgänglig via Torekällbergets hemsida. 
 
Mot bakgrund av detta kan således konstateras att en stadshistorik, i linje med 
medborgarförslaget, redan utarbetats och gjorts tillgänglig för medborgarna.  
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar kontorets 
tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13 såsom sitt svar på medborgarförslag med 
rubriken ” Utarbeta en stadshistorik att dela ut". 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 
Medborgarförslag ” Utarbeta en stadshistorik att dela ut".  

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. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13 antas såsom 
nämndens svar med anledning av medborgarfördslag med rubriken ” Utarbeta en 
stadshistorik att dela ut".  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 9 Detaljplan för Igelsta Gård i Södertälje kommun 
Dnr 14/02 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till utställning av detaljplan 
för Igelsta gård. Förslaget möjliggör byggande av ca 120 nya bostäder i form av 
parhus, radhus och mindre flerbostadshus. För de förskolor som verkar i området 
blir det möjligt att utöka sin verksamhet och lösa varutransporter på ett mer 
trafiksäkert sätt. Kulturmiljön i och omkring Igelsta Gård är noggrant inventerad 
och skyddas – det gäller såväl byggnader som områden med trädgård och park.  
Parkområdet blir tillgängligt för allmänheten och skapar nya möjligheter till lek 
och rekreation i närområdet.  
 
Det gräsbevuxna ängsområdet mellan Vretensvägen och järnvägen byggs ut helt 
med bostäder. Ytan använts idag inte nämnvärt som naturyta för friluftsliv och 
rekreation. Den skulle till del kunna göras i ordning för t.ex. en 
spontanidrottsplats eller anlagd park. Behovet av detta kan komma att öka i takt 
med den förväntade befolkningsökningen. Då parken kring Igelsta Gård ska 
göras i ordning och Östertälje IP finns på gångavstånd, bedöms den föreslagna 
planens omfattning för bostäder sammanvägt vara försvarlig. 
 
Kultur- och fritidskontorets synpunkter på kulturmiljö samt bebyggelsens 
karaktär och utformning framgår av stadsantikvariens promemoria. Denna PM 
föreslås, tillsammans med kontorets tjänsteskrivelse, antas såsom kultur- och 
fritidsnämndens yttrande över förslaget till detaljplan för Igelsta gård i 
Södertälje. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-20. 
Stadsantikvariens PM daterad 2014-01-02. 
Samhällsbyggnadskontorets utställningshandlingar avseende detaljplan för 
Igelsta Gård i Södertälje kommun. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer porposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-12-20 antas jämte 
stadsantikvariens promemoria daterad 2014-01-02, såsom nämndens yttrande 
över utställning av detaljplan för Igelsta Gård i Södertälje kommun.    
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadskontoret 
Akten 
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§ 10 Detaljplan för del av Ekeby 4:1 ny skola i Enhörna, 
Södertälje 
Dnr 12/45 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra en ny F-9-skola för ca 600 elever i Enhörna. 
Kultur- och fritidsnämnden har haft synpunkter i föregående skede av 
planprocessen. Särskilt påpekades att en trevåningsbyggnad skulle vara allt för 
avvikande mot landskapets karaktär. Vidare påpekades att den alternativa 
placeringen vid nuvarande Vallaskolan skulle kunna ge värdefulla synergivärden 
för idrotts- och friluftslivet i Enhörna. Samhällsbyggnadskontoret instämmer i 
kultur- och fritidsnämndens synpunkter om känsligheten i mötet mellan skoltomt 
och odlingsmark. I förslag till planbestämmelser anges högst antal våningar på 
skolbyggnad till två (II). Kultur- och fritidsnämndens synpunkter om 
synergieffekter med en placering i anslutning till Vallaskolan och Enhörna 
friluftsgård har inte bemötts i detta skede.   
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kontorets tjänsteskrivelse jämte 
stadsantikvariens PM såsom sitt yttrande över detaljplan för Ekeby 4:1 i 
Enhörna.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-07. 
Stadsantikvariens PM daterad 2013-12-20. 
Samhällsbyggnadskontorets handlingar avseende granskning av detaljplan för 
del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna i Södertälje kommun. 

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: 
Kultur- och fritidkontorets tjänsteskrivelse daterad den 2014-01-07 jämte 
stadsantikvariens PM, överlämnas såsom nämndens yttrande över Granskning av 
detaljplan för del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna, i Södertälje kommun. 
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällbyggnadskontoret 
Akten 
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§ 11 Plansamråd för Speceristen 5 

Dnr 14/05 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra en ändrad användning för fastigheten Speceristen 
5 i Järna, från allmänt ändamål till område för skol- eller kontorsverksamhet. 
Förslaget innebär ingen påverkan på värdefull kulturmiljö och landskapsbild. 
Förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv påverkas inte. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse såsom 
sitt yttrande över plansamråd för Speceristen 5, samt därvid inte ha något att 
erinra mot plansamrådet.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-4-01-16 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till plansamråd för Speceristen 5. 

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: 
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-16 såsom 

nämndens yttrande och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret. 
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar plansamrådet för Speceristen 5 utan 

erinran.  
 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadskontoret 
Akten 

 
  



Södertälje kommun  Sammanträdesprotokoll   2014-01-23 

Kultur- och fritidsnämnden  18 (19) 

 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

 
 

2014-02-05  
 

 

 

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 14/07 

• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 1-2 2014 
• Beslut om föreningsbidrag nr. 1 2014. 

 
§ 13 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr 14/07 

• Inga protokoll eller skrivelser anmäls. 
  
§ 14 Rapporter/nämnden informerar 

 Dnr 14/06 
  
Johannes Haddad (KD) informerar det stora integrationsprojektet Chess Battle, 
som äger rum på Tom Tits den 11 februari. 1000 skolelever från hela 
Stockholms län kommer att tävla i olika schackgrenar. Det bjuds även på 
musikframträdande, prisutdelning och chans att spela mot Sveriges bästa 
kvinnliga schackspelare genom tiderna. 
  
Ordföranden Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 14 december deltog i 
firandet av Sagateaterns 30-årjubeleum. Södertälje Teateramatörer (STA), som 
har Sagateatern som hemmascen, har funnits i Södertälje i drygt 50 år. 
Ordföranden invigningstalade och kultur- -och fritidschefen uppvaktade å 
kontorets vägnar. 
 
Ordföranden rapporterar att hon den 20 december, under devisen ”Håll grytan 
kokande”, deltog i Frälsningsarméns insamling av pengar till behövande. 
Förutom ordföranden deltog Boel Godner (S), Marita Lärnestad (M), Metin 
Ataseven (M), Rose-Marie Jacobsson (S) och Ulf Sundblad (M). Ordföranden 
vill rikta ett särskilt tack till sistnämnde, som tagit initiativ till politikernas 
deltagande i denna behjärtansvärda verksamhet. 
 
Ordföranden bevistade den 17 januari premiären av årets upplaga av Täljerevyn, 
även kultur- och fritidschefen var där. Kultur- och fritidsnämndens olika 
verksamheter figurerade titt som tätt i Täljerevyns framförande och parodierades 
stundom bitskt, men alltid med glimten i ögat. 
  
Ordföranden testade, på Länstidningens (LT) initiativ, utegymmet i Kusens 
backe, under överinseende av en synnerligen motiverad och pådrivande PT. 
Detta träningspass renderade en artikel i LT den 18 januari och ett klipp på 
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tidningens hemsida den 17 samma månad. 
 
Mattias Lundberg (S) rapporterar att han den 15 januari praktiserade på Geneta 
fritidsgård. Han rekommenderar att även andra förtroendevalda tar till vara 
möjligheten att, som kontaktpolitiker, delta i någon av kontorets verksamheter 
under en dag. 
 
Ulf Sundblad (M) informerar om att Föreningsarkivet detta år, liksom 
föregående år, kommer att erbjuda utbildningar i arkivering för föreningar. I 
ljuset av den stora uppslutningen förra året, kommer man detta år att erbjuda två 
utbildningstillfällen. Ulf Sundblad meddelar vidare att han i slutet av år 2014 
avser att avsäga sig uppdraget som ordförande i Föreningsarkivet. År 2015 
kommer därför en ny förtroendevald från nämnden att behöva axla detta ansvar. 
 
Jan Strannerud (V) uttrycker att han vill ge en eloge till den medarbetare inom 
kultur- och fritidskontoret som spolat isen på Fågelkärret; blankisen är en fröjd 
att skåda. 
 
Mikael Celik rapporterar att han i helgen såg Priscilla – Queen of the Desert på 
Göta Lejon. 

 
§ 15 Övriga frågor  

Inga övriga frågor avhandlas. 
 
§ 16 Allmänhetens frågestund 

Personer ur allmänheten närvarade under delar av sammanträdet, men ställde 
inga frågor. 

 
 
Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet. 



 

   Särskilda yttranden 2014-01-23 
 
 
 
 
Kultur och Fritidsnämndens sammanträde 2014-01-23 
 
Särskilt yttrande till punkt 7 ”Verksamhetsplan och budget för 2014”.  
 
Kultur och Fritidsnämnden har idag beslutat att rösta igenom nämndens verksamhetsplan och 
budget. Vi inom Kristdemokraterna i Södertälje tycker att det är en väl genomarbetad 
verksamhetsplan och budget och vi stödjer dessa!  
 
 
 
För Kristdemokraterna i Södertälje,  
Johannes Haddad  
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