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§ 31

Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställs.

§ 32

Allmänhetens frågestund
Allmänheten närvarar inte.

§ 33

Ridsporten i Södertälje
Ridsporten är den sport som näst efter fotbollen engagerar flest personer.
Ridsporten ställer även krav på goda fysiska förutsättningar, såsom stall och
ridanläggningar.
Kommunstyrelsen har givit stadsdirektören två uppdrag med anledning av
ridsportens förutsättningar och utveckling i Södertälje. Det första, något mindre
ärendet rör förutsättningarna och formen för kommunens medverkan vid
iståndsättande av Järna Ridklubbs stall i Billsta. Det andra, mer omfattande
uppdraget rör de övergripande förutsättningar för Ridsporten i Södertälje,
inklusive möjligheterna att stimulera sportens vidare utveckling i kommunen.
Det förra uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i maj och det senare
efter sommaren.

§ 34

Tidsresan på Torekällberget
Under sommaren kommer kontoret att bedriva en försöksverksamhet på
Torekällberget, i syfte att erbjuda främst barnfamiljer en rikare upplevelse.
Arbetsnamnet är Tidsresan och verksamheten kommer att pågå under nio dagar,
med början efter midsommar. Inom Råbyområdet på Torekällberget kommer
anställda skådespelare i tidstypiska kläder att åskådliggöra livet under andra
halvan av 1800-talet. Besökarna kommer även att erbjudas tillfälle att prova på
olika, tidstypiska hantverk. Efter att det genomförts, kommer försöket att
utvärderas och förhoppningsvis kunna tjäna som förlaga för liknande evenemang
under exempelvis jul och påsk.
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Kultur- och fritidschefen informerar
Dnr 14/06

•

•

•

•

•
•

KOF-dagen anordnas den 20 maj och nämndens förtroendevalda är
välkomna att delta – de förtroendevaldas närvaro uppskattas av
personalen.
Första spadtaget för den nya Pershagenhallen är nu taget. Vidare har
investeringsbeslut avseende återuppbyggnaden av Västergårdshallen
fattats. Slutligen har kontoret lämnat in en ”beställning” av detaljplan
avseende den nya hallen för gymnastik och friidrott.
Kontoret bedriver i skrivande stund ett utrednings- och samverkansarbete
syftande till möjliggöra en stor internationell fotbollstävling i Södertälje,
med start 2015. Planen är att tävlingen ska anordnas i samarbete med
kommunens tre största fotbollsföreningar. Gotia Cup kan ses som en
förlaga för tävlingen, och målet är att den senare ska bli ungefär hälften
så stor som den förra, sett till antalet deltagande lag. Den planerade
tävlingen kommer, om den genomförs, att innebära vissa kostnader för
kommunen under de tre första åren, varefter det är tänkt att den ska vara
självbärande. Bland kommunens kostnader märks kostnader för
iordningsställandet av ett antal fotbollsplaner. Kontoret har även en
vision om att integrera fotbollstävlingen med ett internationellt
musikevenemang, varvid ungdomsorkesterar från olika delar av landet
och världen skulle ges möjlighet att framföra musik i anslutning till
matcherna.
Rekrytering av ny bibliotekschef pågår. Kontoret har identifierat två
väldigt välmeriterade kandidater, och man hoppas kunna anställa en
person inom de närmaste veckorna.
Kontorets nya organisation, med Stadsscenen och biblioteken som egna
resultatenheter, sjösätts den 1 maj.
Ordförande Anna Bohmans (S) och kultur- och fritidschef Staffan
Jonsson önskar avgående kulturhuschef Anders Lerner lycka till i sin nya
tjänst i Västerås, och tackar för den tid som varit. Anders Lerner tackar
för det förtroende som kommunen, nämnden och kontoret visat honom,
samt för det goda samarbetet under de gångna åren.
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Motion av Mats Skiljebrand (FP) ”Akrobatik och estetik i
skön förening.”
Dnr 13/55
Sammanfattning av ärendet

Mats Siljebrand (FP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att
1. uppdra till kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsnämnden visa den nya gymnastik och friidrottshallen på
Södertälje IP extra omsorg ur estetisk och gestaltningmässig synvinkel.
2. Uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden att försköna skateparken och parkourbanan enligt de
presenterade förslagen.
Förslagets första punkt kommer av olika anledningar att behandlas separat, och
omfattas alltså inte av denna tjänsteskrivelse. I beredningen av motionen har
kultur- och fritidskontoret samverkat med samhällsbyggnadskontoret, avseende
främst frågan som rör växter/grönska – frågor som faller inom
samhällsbyggnadskontorets kompetensområde.
Kultur- och fritidskontoret gör sammanfattningsvis följande bedömning.
Motionärens grundläggande ansats – att tillföra skateparken och
parkouranläggningen en ytterligare estetisk dimension – är i sig berömvärd.
Kontoret kan dock inte ställa sig bakom de konkreta förslag till utsmyckning
som motionen ger uttryck för. Särskild vikt har fästs vid de aktuella sporternas
kulturella och estetiska kontext, samt deras tydliga inslag av ungdomskultur.
Dessa faktorer måste beaktas i varje utsmyckningsinsats. För att säkerställa att så
sker, måste beslut om utsmyckning föregås av samråd med dem – främst
ungdomar – som brukar anläggningarna.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar kontorets
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11 såsom nämnden yttrande över Mats
Siljebrand (FP) motion ” Akrobatik och estetik i skön förening.”
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, med bilagor.
Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Akrobatik och estetik i skön förening.”
Yrkande

Bo Håkan (FP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska beslut att tillstyrka
motionen i dess helhet.
Justerandes signum
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Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut och
därmed avslag på Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden bifaller det förra och avslår det senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11 antas såsom
nämnden yttrande över Mats Siljebrands (FP) motion ”Akrobatik och estetik i
skön förening.”
Särskilt yttrande

Johannes Haddad (KD) framhåller att han särskilt ställer sig bakom ansatsen att
engagera de ungdomar som nyttjar anläggningen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
Akten
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Avgifter för deponikonst och andra tjänster från
Södertälje konsthall
Dnr 13/07
Sammanfattning av ärendet

Södertälje konsthall förvaltar och vårdar den kommunala konstsamlingen och
administrerar den konst ur samlingen som deponeras i olika kommunala lokaler.
Konsthallen bistår också med konsultationer och utför uppsättningar och
nedtagningar inklusive transporter. För detta utgår idag ingen ersättning och det
saknas tillräckliga ekonomiska och personella resurser för arbetet. Det behövs
åtgärder för att stärka systemet, såväl i forma av incitament för de som fått konst
deponerad att öka sitt ekonomiska ansvarstagande som ökade personalresurser
för hanteringen. Det saknas också ekonomiska medel för vård av konsten –
nödvändiga reparationer och renoveringar och tillräckliga lagringsförutsättningar
har fått stå tillbaka på grund av detta.
Ett system för ersättning för tjänster i samband med arbete med
konstinköpsdelegationens arbete med konstnärlig utsmyckning i kommunala
byggprojekt bör också övervägas, men behandlas inte i detta ärende, mer än som
förslag till beslut om uppdrag. Detsamma gäller upprättande av förteckning över
befintliga verk, skötselplaner, underhåll och ersättning för detta arbete i
fastigheter som ägs av Södertälje kommun eller dess bolag, liksom för konsten
på offentliga platser i kommunen och för arbete med underhåll av denna.
Arbetsordning och överenskommelser om ersättningar måste upprättas i
samverkan med andra berörda parter, som Telge fastigheter och andra berörda
nämnder och förvaltningar.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om att konsthallen ska inrätta ett
system med ersättningar förtjänster i samband med deponering av verk ur
Södertälje kommuns samling.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15.
Norrköpings kommuns bestämmelser gällande depositionskonst.
Samtligt beslutsunderlag delas ut vid sammanträdet.
Yrkande

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

Ordförande 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 fritidskontoret ges i uppdrag att utforma ett förslag till
ersättningar för tjänster i samband med depositioner ur den kommunala
konstsamlingen.
2. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att utforma ett förslag till
ersättningar för tjänster i samband med arbete med
konstinköpsdelegationen, i samverkan med berörda kommunala bolag
och kontor.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att utforma ett förslag till
ersättningar för tjänster i samband med vård av offentlig konst och fast
konst i kommunala lokaler, i samverkan med berörda kommunala bolag
och kontor.

Beslutet expedieras till:
Akten

Justerandes signum
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Teatern i Södertälje
Dnr 14/17
Sammanfattning av ärendet

Utredaren Per Lysander har på uppdrag av kultur- och fritidskontoret genomfört
en utredning avseende teaterns möjliga utvecklingsvägar i Södertälje. Som
särskild fråga har utredningen tagit ställning till möjliga vinster med ett större
mått av samverkan mellan främst Oktoberteatern och kommunens egen
stadsscen. Utredningen landar bl.a. i slutsatsen att kommunen bör vidareutveckla
sitt samarbete med Oktoberteatern, i syfte att omdana denna till en professionell
regionteater. Faktorer som talar för detta är bl.a. att det på bästa sätt förvaltar det
betydande kulturella kapital, som det snart 40-åriga samarbetet mellan
Oktoberteatern och kommunen upparbetat. Vidare skulle ett sådant steg medge
en ökad finansiering från bl.a. Kulturrådet och landstinget; teatern i Södertälje
erhåller i nuläget förvånansvärt lite finansiering från dessa källor.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner den
föreliggande utredningsrapporten, samt ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag
att fortsätta arbetet med att utveckla, bredda och fördjupa teaterverksamheten i
Södertälje i enlighet med utredningens förslag.
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.
Yrkande

Tommy Hansson (SD) konstaterar att det föreliggande förslaget i allt väsentlig
kretsar kring Oktoberteatern, en teater som (SD) inte finner ha några mer
övertygande förtjänster. Mot bakgrund av detta yrkar Tommy Hansson avslag på
kontorets förslag till beslut.
Ulf Sundblad (M) konstaterar att Oktoberteatern på ett mycket förtjänstfullt sätt
utvecklat sig till en viktig kulturinstitution i Södertälje. Ulf Sundblad yrkar
därför bifall till kontorets förslag till beslut.
Nursel Awrohum (S) konstaterar att Södertälje kommun är i behov av ett ökat
kulturellt utbud och att det föreliggande förslaget kan bidra till just detta. Mot
bakgrund av detta yrkar Nursel Awrohum bifall till kontorets förslag till beslut.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Justerandes signum
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Samtidigt framhåller Nils Carlsson Lundbäck att nämnden kommer behöva fatta
en rad beslut i ärendet under de kommande åren, i syfte att bemästra de
utmaningar som rapporten utvisar.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Bo Håkan Stockhaus (FP) konstaterar att Oktoberteatern utgör en kulturskatt för
Södertälje och att det är oväsentligt vilken partifärg man tillskriver teatern, då
den inte ägnar sig åt politisk teater.
Mattias Lundberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till konters förslag till beslut.
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut och
därmed avslag på Tommy Hanssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att
nämnden bifaller det förra och avslår det senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Utredningsrapporten ” Vår redan i oktober – En utredning om framtiden
för teaterverksamhet i Södertälje” daterad 2014-03-25 godkänns.
2. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att
utveckla, bredda och fördjupa teaterverksamheten i Södertälje, i enlighet
med utredningens förslag.
Reservation

Tommy Hansson (SD) anmäler och inkommer med skriftlig reservation.
Särskilt yttrande

Johannes Haddad (KD) framhåller att han finner det föreliggande förslaget till
beslut vara förtjänstfullt och ägnat att främja kulturen i Södertälje.

Beslutet expedieras till:
Oktoberteatern
Kultur- och fritidskontoret
Akten

Justerandes signum
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Bluespicnic på Torekällberget - fråga om tillstånd till
medhavd alkohol
Dnr 14/16
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har mottagit en förfrågan från ABF Södertälje –
Nykvarn med anledning av planerna på att anordna Bluespicnic på
Torekällberget den 14 juni. Förfrågan gäller undantag från förbudet att förtära
alkohol på offentlig plats. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje
kommun (lokala ordningsstadgan – utgåva februari 2012) förbjuder generellt
alkoholförtäring på offentligplats inom vissa angivna områden (13 §). För bl.a.
Torekällberget medges dock undantag från detta förbud (13 § p. b), under
följande förutsättningar:
• Det rör sig om ett musik- eller teaterevenemang, som
• anordnas inom inhägnat del av fornminnesparken och
• godkänns av kultur- och fritidsnämnden.
Undantaget gäller mellan kl. 16.00 och kl. 01.00.
Bluespicnicen, som anordnats ett antal gånger tidigare, lockar ett stort antal
besökare. Mot bakgrund av kultur- och fritidskontorets tidigare erfarenhet av
Bluespcinicen, bedömer kontoret att riskerna för ordningsstörning eller annan
olägenhet är små till mycket små. Särskilt avseende har därvid fästs vid att
evenemanget lockar en mognare publik. Kontoret bedömer således att det finns
skäl för kultur- och fritidsnämnden att godkänna att alkohol förtärs på inhägnat
område på Torekällberget (offentlig plats) vid evenemanget Bluespicnic, under
de förutsättningar och tider som följer av den lokala ordningsstadgans § 13 p. b.
Beslutsunderlag

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

Ordförande Anna Bohman (S) 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.
Propositionsordning

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

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bluespicnicen på Torekällberget,
planerad till 14 juni 2014, som ett sådant evenemang som medger undantag från
förbudet att förtära alkohol på offentlig plats, under de förutsättningar och tider
som följer av § 13 p. b i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje
kommun.
Avstår från att delta i beslut

Rolf Wikner (S) avstår från att delta i beslutet.
Beslutet expedieras till:
ABF Södertälje-Nykvarn
Säkerhetsavdelningen
Polisen i Södertälje
Akten
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Förslag till internkontrollplaner för 2014
Dnr 14/15
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till internkontrollplaner för
kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Omfattningen av och kultur- och
fritidsnämndens ansvar för genomförande av internkontroll framgår av bifogade
internkontrollplaner. Genomförd internkontroll kommer att redovisas till kulturoch fritidsnämnden senast i oktober. Liksom föregående år föreslås särskilda
kontroller av rutiner för utbetalning av föreningsbidrag.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-10, med bilagor:
1. Intern kontrollplan för dokument- och ärendehantering 2014
2. Intern kontrollplan för arkivering av räkenskapsinformation 2014
3. Intern kontrollplan för utbetalning av föreningsbidrag 2014
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.

Internkontrollplaner för 2014 inom områdena dokument- och
ärendehantering, arkivering av räkenskapsinformation samt utbetalning
av föreningsbidrag fastställs i enlighet med kultur- och fritidskontorets
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-10, med bilagor.
2. Redovisning av genomförd kontroll ska ske senast på kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i oktober 2014.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Samråd om detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 – Skolan
Dnr 11/19
Sammanfattning av ärendet

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av grundskola och förskola inom
del av fastigheten Hoxeltorp 1:5. Det område som berörs består i huvudsak av
obrukad ängsmark, med inslag av skogsklädda små bergknallar. Kultur- och
fritidskontoret delar bedömningen att området är mindre viktigt sett från ett
frilufts- och rekreationsperspektiv. Uppfattningen att viktiga landskapssärdrag
samt träd kommer att bevaras och skyddas, delas också.
Förutsättningarna för att anlägga en yta för utomhusidrott (bollplan) måste
beaktas i det fortsatta planarbetet. Avståndet till idrottsplatsen i Brunnsäng är
drygt 3 km.
En ändamålsenlig fastighet för en grundskola F-9 behöver helst ha nära tillgång
till en plan (45 m*65 m) som minst klarar 7-mannafotboll. Den ska vara
tillgänglig för spontan användning även utanför skoltid. Kultur- och
fritidskontoret bör tillsammans med skolan optimera idrottshallens utformning
för användning även utanför skoltid. Hänsyn till dessa krav behöver tas med i
utformning av planbestämmelserna.
Inga kända fornlämningar finns i området. Det finns heller inga värden för
kulturmiljön i övrigt att ta särskild hänsyn till.
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.
Yrkande

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

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

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 antas såsom
nämndens yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för del av
Hoxeltorp 1:5 (Hoxeltorps skola) i Viksberg, Södertälje.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret
Akten
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Samråd angående detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 m fl
Dnr 11/19
Sammanfattning av ärendet

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av villor,
kedjehus samt flerfamiljshus. Planen medger även mindre etablering av handel
och service. Samtliga fastigheter inom området är privatägda.
Landskapsbilden i och omkring planområdet är typiskt för Södermanland, ett
kuperat spricklandskap med förkastningsbranter, omväxlande långsträckta
dalgångar och odlingsmarker. Vegetationen består framförallt av gran blandad
med lövskog och på höjderna med inslag av tall. Bebyggelse kommer att ske på
höjderna. Dalgången behålls öppen för att behålla siktlinjen och klara av
dagvattenhanteringen.
Områdets kulturhistoria förmedlas såväl av de många fornlämningar som finns
på höjderna längs dalgångarna – längs forntidens stränder – som av bebyggelsen
i området. Till den senare hör Viksbergs säteri med dess tidigare odlingsmarker,
bebyggelse, kommunikationsstråk och rester av tegelbrukshantering. Även de
egnahems- och småbruksetableringar som tillkom under 1910-talet – som ett
resultat av att försöka förhindra emigrationen – bidrar till områdets
kulturhistoriska karaktär. Inom området finns enligt fornlämningskartan
registrerade kulturhistoriska lämningar. I området finns även Ängsbacken, som
varit torp under Viksberg under 1800-talet, men som avstyckades till egnahem
1914. Torpet är ombyggt till sin karaktär.
En relativt stor del av den naturmiljö som planområdet består av kommer att tas i
anspråk för husbyggnation, vägar m.m. Förutsättningar för det allmänna
friluftslivet bedöms trots detta bli försvarbart begränsade. För de tillkommande
boende ges goda förutsättningar till lek och rekreation i natur- och
friluftsområden inom och runt omkring planområdet. En utbyggnad av området
bidrar till att göra områdena mer tillgängliga. Bostäderna placeras så att naturliga
gångstigar genom området blir möjliga. Viktiga särdrag i landskapet samt träd
bevaras och skyddas.
Synpunkter
Det är positivt att planförslaget håller bebyggelsen från den känsliga dalgången
och dess siktlinjer. Genomförandet av de föreslagna större gröna släppen och
stråken samt bibehållandet av träd och landskapselement är viktigt, för att inte
skapa en för tät bebyggelse av stadskaraktär i området. Anpassning av
Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-12

Utdragsbestyrkande

Södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-04-24

Kultur- och fritidsnämnden

17 (22)

bebyggelsen efter topografiska förutsättningar, anpassningen av bebyggelsens
utformning efter både befintlig bebyggelse samt omgivningarna är positiva
riktlinjer som ger goda förutsättningar för detaljplanens hänsyn till landskapets
rådande karaktär. Sammantaget bedömer kultur- och fritidskontoret att
planförslaget därmed har utformats på ett sätt som inte ger anledning till erinran.
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.
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 fritidsnämnden lämnar förslag till detaljplan för Hoxeltorp 1:5 m.fl. i
detta skede (samråd) utan erinran.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällbyggnadskontoret
Akten
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Plansamråd angående förslag till detaljplan för Farstanäs
Dnr 10/74
Sammanfattning av ärendet

Detaljplanens syfte är att stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga
friluftslivet, samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Planen vill
även lyfta områdets attraktivitet för kommuninvånarna och turismen, genom att
ge möjlighet att bland annat komplettera campingområdet med stugor.
Synpunkter
Tillkomsten av nya stugor – beräknat 130 – kommer att ta mark i anspråk som
idag är tillgängligt för det allmänna. Med den föreslagna placeringen,
begränsning av yta för uteplats samt att det planlagda området för stugor utgör
bara en mindre del av hela Farstanäsområdet, bedömer kultur- och fritidskontoret
ianspråktagandet som försvarligt. Ytorna mellan stugorna skall vara allmänt
tillgängliga. Förslaget tillför dessutom värden som innebär ökad tillgänglighet
för södertäljebor och besökare, som vill ta del av denna naturresurs inte bara som
dagbesökare utan också för längre vistelser.
Upplåtelsefrågorna kan diskuteras. Det viktiga är att formerna för upplåtelser
inte motverkar syftet att säkra allmänhetens möjligheter att röra sig i området.
Avtalen måste därför kvalitetssäkras juridiskt, för att undvika att området i
oönskad utsträckning privatiseras. Risker för detta måste elimineras Rimlig
ömsesidig hänsyn mellan campare, stugboende och dagbesökare måste
eftersträvas. Fastighetsjuridisk avtalsutformning och övrigt regelverk för
området och dess användning ska verka för detta.
Plankartan redovisar enbart platser för handikapparkering i direkt anslutning till
stugorna. Detta är positivt då biltrafik inom området bör begränsas så långt som
möjligt. Windsurfingklubben bedömer att Järnafjärden utanför den södra
stranden är den enda i Södertälje, som går att använda för modern surfing med
hänsyn till rådande normala vindriktningar. För klubben är det angeläget att
fortsatt etablering kan ordnas på platsen.
De synpunkter i övrigt som kultur- och fritidsnämnden hade i programskedet,
som bland annat berör siktlinjer och kulturmiljö och fornlämningar, har
kommenterats i det nu aktuella förslaget, men kvarstår dock att hantera i det
fortsatta planarbetet och dess genomförande.
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Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-07.
Inbjudan till Plansamråd angående förslag till detaljplan för Farstanäs.
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 fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-07 antas såsom
nämndens yttrande över inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan
för Farstanäs.

Beslutet expedieras till:
Järna kommundelsnämnd,
Samhällsbyggnadskontoret
Akten
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Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 14/07

•
•
•

§ 45

Beslut att utse beslutsattestanter nr. 6 2014.
Beslut om fölreningsbidrag 19-22 2014.
Protokoll över beslut i vilket kultur- och fritidsnämndens beslutanderätt
är delegerad till ordföranden § 1 2014 – tillstyrkande av
igångsättningsbeslut avseende Västergårdshallen.

Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr 14/07

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
§ 46

Protokoll över beslut i vilken kommunstyrelsens beslutanderätt är
delegerat till kultur- och fritidschefen § 1 – beslut om omorganisation av
Luna kulturhus.
Protokoll över beslut i vilken kommunstyrelsens beslutanderätt är
delegerat till kultur- och fritidschefen § 2 – beslut att utse
resultatenhetschef för Kulturskolan.
Protokoll över beslut i vilken kommunstyrelsens beslutanderätt är
delegerat till kultur- och fritidschefen § 2 – beslut att utse chef för
Konsthallen.
Protokoll över beslut i vilken kommunstyrelsens beslutanderätt är
delegerat till kultur- och fritidschefen § 3 2014 – beslut att utse chef för
Stadsscenen.
Protokoll över beslut i vilken kommunstyrelsens beslutanderätt är
delegerat till kultur- och fritidschefen § 4 2014 – beslut att utse t.f. chef
för biblioteken.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-25 § 44.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-03 § 52.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-03 § 58.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-03 § 71.
Omsorgsnämndens protokoll 2014-03-05 § 15.
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2014-02-25 § 29.

Rapporter/nämnden informerar
Dnr 14/06

Nils Carlsson Lundbäck (MP) rapporterar att han den 27 mars deltog i
Mälardalsrådets konferens Kreativa mötesplatser, som anordnades på Bonniers
konsthall. Nils Carlsson Lundbäcks samlade bedömning är att kommunerna
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utanför Stockholms län är relativt sätt bättre på att hantera kreativa mötesplatser,
jämfört med mälardalskommunerna inom Stockholms län.
Bo Håkan Stockhaus (FP) rapproterar att han den 31 mars deltog i ett möte i
Stockholm, på inbjudan av stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina
Kevius. Mötet samlade politiker och tjänstemän inom kultur- och fritidsektorn.
Bo Håkan Stockhaus kan konstatera att Södertälje i flera avseende befinner sig i
framkant inom kultur- och fritidsområdet.
Mattias Lundberg (S) rapporterar att han den 16 april såg Oktoberteaterns Fem
myror är fler än fyra elefanter.
Ulf Sundberg (M) rapporterar att Södertälje pastorat den 23 april fattade beslutet
att bygga ut orgelverket i St. Ragnhilds kryka. Efter ombyggnaden kommer
kyrkan att bli den bäst utrustade konsertlokalen inom ett stort område.
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 16 mars såg
förhandsvisning av Södertälje teateramatörers uppsättning av Cabaret – en i
ordförandens tycke en fantastisk uppsättning, som berör det nu aktuella ämnena
intolerans och xenofobi.
Ordföranden rapporterar att hon den 22 april deltog vid styrelsemöte för
Stockholms läns museum. Ordföranden uppmanar de förtroendevalda som har
vägarna förbi att besöka museet.
Ordföranden informerar om att SBBK Kings spelar sin nästa hemmamatch den
26 april.
Ordföranden informerar om årets Valborgsfirande, vid vilket Anders Lerner
kommer att vara konferencier – han sista uppdrag inom kommunen. Valborg är
även ett lämpligt tillfälle att uppvakta dels Telge SIBK:s damlag, som nyligen
tagit sig upp i innebandyns högsta division, dels SNO, som genom Jonas
Leandersson vunnit EM-guld i sprint.
Eric Matteoni (S) informerar om att det anordnas s.k. öppen ateljé i Södertälje
den kommande helgen (26-27 april).
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Övriga frågor
Rolf Wikner (S) väcker övrig fråga rörande uppmärksammandet av framgångar
inom mindre sporter. Rolf Wikner har erfarit att det i Södertälje finns en manlig
biljardspelare som rönt betydande framgångar, såväl nationellt som
internationellt. Dessa prestationer har dock inte rönt någon större
uppmärksamhet, varken medialt eller från kommunen sida. Rolf Wikner påtalar
det önskvärda i att kommunen uppmärksammar och lyfter fram framgångar inom
sporter som inte åtnjuter någon större medial uppmärksamhet.
Johannes Haddad (KD), tackar för sin tid i nämnden. Eftersom han flyttar till
Stockholm, kommer han att behöva lämna sina uppdrag i Södertälje kommun.
Johannes Haddad riktar ett tack till ordföranden för gott samarbete och för en
god och kollegial stämning i nämnden. Johannes Haddad meddelar även att han
kommer att hålla ett vakande öga på schackens väl i Södertälje. Johannes
Haddad passar även på att presentera sin efterträdare på posten som (KD)
förtroendevalde i nämnden. Ordföranden tackar Johannes Haddad för han
engagemang, särskilt för barn och unga, och välkomnar efterträdaren.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.
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RESERVATION
Jag reserverar mig härmed på detta sätt mot majoritetsbeslutet att godkänna
utredningsrapporten ”Vår redan i oktober – En utredning om framtiden för teaterverksamhet
i Södertälje” samt arbetet med att ”utveckla, bredda och fördjupa teaterverksamheten i
Södertälje, i enlighet med utredningens förslag”.
Bakgrunden till vår reservation är följande:
Sverigedemokraterna avvisar utredaren Per Lysanders förslag om att bygga den framtida
teaterverksamheten i Södertälje på Oktoberteaterns verksamhet eftersom SD i sin senaste –
och alla tidigare – budgetreservation förordar, att alla kommunala anslag till teatern i fråga
slopas.
När Musikteatergruppen Oktober anställdes av Södertälje kommun 1978 var den en
socialistisk kampgrupp som inledningsvis i sitt kulturpolitiska handlingsprogram deklarerade:
”Vi vill använda vårt teaterarbete som ett av instrumenten i en process som avser att
förändra det nuvarande samhället till ett socialistiskt samhälle.”
Eftersom kommunen då, liksom nu, hade en röd politisk majoritet var det en målsättning
som inte riskerade stöta på patrull i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Inte heller
under tiden med borgerligt styre 1988-91 ifrågasattes Oktobers socialistiska
indoktrineringsverksamhet på allvar av den svaga och splittrade oppositionen.
Som utredaren påpekar drevs motståndet mot Oktobers fortsatta engagemang i kommunen
under 1990-talet av först Ny Demokrati och därefter Täljepartiet. Undertecknad författade
1991 en genomarbetad skrift med titeln Skandalen Oktober som av utredare Lysander något
oegentligt kallas ”pamflett”. Denna ledde till en omfattande debatt i kommunen om
Oktobers engagemang samt uppmärksamhet även i regionala och riksomfattande medier
såsom ABC-Nytt och Expressen. Skriften inköptes även som kurslitteratur av Lunds
universitet.
När vi nu skriver 2014 är Oktoberteatern visserligen inte längre en lika doktrinärt socialistiskt
präglad propagandaensemble som tidigare. Jag noterar ändå att gruppen valt att behålla
namnet Oktober, som hämtats från Lars Forssells verk Oktoberdikter vilket förhärligar V. I.
Lenins kommunistiska statskupp i Ryssland 1917.
Oktoberteatern markerar med den fortsatta användningen av det ursprungliga namnet sin
vänsterprofil, låt vara att den politiska hållningen i dag snarare är mångkulturalistisk-politiskt

korrekt med särskild inriktning mot barn och ungdom än revolutionärt socialistisk.
Karaktären av vänsterpolitisk propagandagrupp består i alla händelser.
Sverigedemokraterna i Södertälje finner ingen som helst anledning för kommunen att
fortsätta pumpa in pengar till en teatergrupp vars främsta syfte är att sprida ett politiskt
budskap som SD eftertrycklig avvisar. Särskilt betänklig är enligt vår mening målsättningen
att propagera detta budskap bland barn och ungdom.
Södertälje den 30 april 2014
Tommy Hansson
ledamot i kultur- och fritidsnämnden (SD)

