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§ 48

Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställs med följande förändring och tillägg. Ärendet
Yttrande över Mälarprojektet utgår som beslutsärende och tas istället upp som
informationsärende under punkten Kultur- och fritidsnämnden informerar. Ett
nytt beslutsärende, Reviderad sammanträdesplan läggs till dagordningen.
Ordförande Anna Bohman (S) anmäler övrigt fråga om kulturskolerankingen.

§ 49

Allmänhetens frågestund
Allmänheten närvarar inte.

§ 50

Utvärdering av föreningsbidragen
På uppdrag av kultur- och fritidskontoret, har konsultförtaget Utvärderingsringen
genomfört en utvärdering bland kommunen föreningar, i syfte att ge en bild av
hur det nya regelverket för föreningsbidrag uppfatats av dessa. Utvärderingen
har bestått av en enkätundersökning, samt av intervjuermed såväl
föreningsföreträdare som handläggande tjänstemän – svarsfrekvensen har varit
hög.
Utvärderingen visar att det nya regelverket över lag tagits emot väl av
föreningarna. Den kategori föreningar som fått något mindre bidrag under det
nya regelverket är idrottsföreningarna – ett antal av de större idrottsföreningarna
har uttryckt ett visst missnöje med detta. Även vissa handikappföreningar har
fått ett minskat stöd, vilket dock inte varit riktat mot den bedrivna verksamheten.
Föreningarna upplever överlag att det nya regelverket inneburit en ökad dialog
med kommunen, vilket värdesätts högt. Vissa föreningar har dock uttryckt en
önskan om att denna dialog i större utsträckning ska inbegripa en redogörelse för
kommunens planer för framtiden, och således inte vara exklusivt fokuserade på
föreningarnas upplevda behov. Vidare har det framkommit önskemål om att
dialogen, i varje fall delvis, ska förläggas till föreningslokaler – förhoppningen
är att detta ska ge förtroendevalda och tjänstemän en möjlighet att bilda sig en
mer oförmedlad uppfattning om de lokalmässiga förutsättningarna för
föreningarnas verksamhet.
Det nya regelverket bedöms av föreningarna överlag ha inneburit förenklade
administrativa förfaranden, samt även ha bidragit till snabbare utbetalning av
bidragen.
Den utvärdering som genomförts kommer att sammanställas i en rapport, som
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kommer att läggas fram för nämnden efter sommaren. I och med att
utvärderingen endast har beaktat kontanta föreningsbidrag, rekommenderar
Utvärderingsringen att kommunen tar ett helhetgrepp om föreningsbidragen och
utreder andra former av bidrag, främst bidrag i form av vederlagsfri eller
subventionerad tillgång till lokaler och anläggningar.
§ 51

Kultur- och fritidschefen informerar
Dnr 14/06

•
•

•

•
•

•

•

KOF-dagen genomfördes den 20 maj, i förenings- och
anläggningsenhetens regi.
Södertälje kommun kommer att fördjupa samarbetet inom med sina
nordiska grannorter kultur- och fritidsområdet. Samarbetet kommer att
bl.a. inkludera möten mellan respektive orts Stadsdirektör (motsv.)
Representanter för Södertäljes nordiska vänorter besöker Södertälje den
10 oktober och närvarar vid medborgardagen den 11 oktober.
Arbetet med att anordna årets upplaga av Kringelfestivalen pågår.
Tanken är att årets festival ska bjuda på mer än bara scenframträdanden;
såväl föreningslivet som lokala matproducenter ska ges en arena för att
presentera sitt arbete.
Rekrytering av ny bibliotekschef och ny controller är i det närmaste klart
– nästa vecka kommer förhoppningsvis namnen att kunna offentliggöras.
Kultur- och fritidschefen deltog nyligen i ett möte om City i samverkan.
City i samverkan handlar om åtgärder för att göra stadskärnan mer
attraktiv, vilket innebär ett brett grepp som innefattar stadsplanering,
kulturutbud och offentlig utsmyckning.
I och med ombyggnaden av Södertälje sjukhus, har kultur- och
fritidskontort mottagit framställningar om att upplåta Fågelkärret för
parkeringsändamål. Parterna har i samtal tagit fram en tänkbar lösning,
som har potential att tillgodos se båda parters behov. Denna lösning
bygger på att Fågelkärret hyrs ut under en period och att de genererade
hyresintäkterna används av kontoret för riktade insatser som
kompenserar bortfallet av Fågelkärret. Ett eventuellt hyresavtal måste
dock ges en utformning som garanterar att man kan upplåta platsen för
cirkus, under de perioder det blir aktuellt.
Stadsantikvarie Emma Tibblin föredrar förutsättningarna för kommunens
yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd till vattenverksamhet,
med anledning av det s.k. Mälarprojektet. Ur ett kulturmiljöperspektiv
finns det anledning att tro att projektet kan genomföras utan allt för svår
påverkan, under förutsättning att ett antal åtgärder vidtas. Det återstår
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dock att utreda hur den aktuella vattenverksamheten kan komma att
påverka rekreationsmöjligheterna. Förvaltningen kommer att utarbeta ett
förslag till yttrande, som nämnden kommer att ta ställning till efter
sommaren.
Stefan Sundblad föredrar planerna för 1800-talsveckan på
Torekällberget. Under en vecka, med början söndagen efter midsommar,
kommer Torekällberget att bjuda på särskilda upplevelser för besökarna.
Veckan kommer att bjuda på ett levande 1800-tal, med professionella
skådespelare i tidstypiska kläder, prova på-hantverk, underhållning, mat
och dryck. Under 1800-talsveckan kommer en entreavgift att tas ut av
besökare över 18 år.
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Reviderad sammanträdesplan för år 2014
Dnr 13/52
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden ärendebalans utvisar att endast ett fåtal ärenden är
färdiga för behandling vid nämndens planerade sammanträde i juni. Inget av
dessa ärenden är sådant att beslut måste fattas innan sommaren.
Ett nämndsammanträde drar icke oansenliga kostnader i form av arvoden,
tryckkostnader, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m. Det är angeläget att
nämnden tar alla tillfällen i akt att minska denna typ av administrativa kostnader,
om det, som i detta fall, kan ske utan men för ärendehanteringen.
Nämnden föreslås därför besluta att ställa in det sammanträde som planerats till
den 19 juni. Därmed bör även att presidiesammanträdet den 2 juni ställas in.
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 fritidsnämnden beslut:

1. Nämndens sammanträde i juni, planerat till den 19 juni, ställs in.
2. Presidiesammanträdet i juni, planerat till den 2 juni, ställs in.
Beslutet expedieras till:
Akten
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Mål & Budget 2014 - delårsrapport per den 30 april 2014
Dnr 14/19
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 30
april 2014, som ska överlämnas till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan.
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med
prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro. Verksamheten
bedöms kunna bli genomförd enligt fastställd verksamhetsplan utan beslut om
särskilda åtgärder. Senare kompensation för genomförda investeringar beslutade
av fullmäktige är förutsatt i lämnad prognos
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20.
Delårsrapport april 2014 för kultur och fritidsnämnden.
Yrkande

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

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

Delårsrapport per den 30 april 2014 för kultur- och fritidsnämnden överlämnas
till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Spontanidrottssatsningar 2014
Dnr 14/18
Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget för 2014 har anslagits 2 Mkr för spontanidrott. Av beslutet
framgår att:
Satsningen på olika spontanidrottsplatser
fortsätter under perioden, exempelvis i
Tveta Folkhälsocenter.

Kultur och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens ge kontoret i
uppdrag att
1. bygga ett garage/förråd vid Tveta friluftsgård,
2. bygga en hinderbana för förskolebarn vid Tveta friluftsgård, samt
3. anlägga ett utomhusgym vid Östertälje IP.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13, med bilaga.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) 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:

1. Kultur- och fritidskontoret uppdras att anlägga ett garage/förråd vid
Tveta friluftsgård.
2. Kultur- och fritidskontoret uppdras att anlägga en hinderbana/balansbana
för barn i förskoleåldern vid Tveta friluftsgård.
3. Kultur- och fritidskontoret uppdras att anlägga ett utomhusgym vid
Östertälje IP.

Beslutet expedieras till:
Akten
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Motion av Mats Siljebrand (FP) "Utlys en arkitekttävling
för nya Multihallen"
Dnr 14/14
Sammanfattning av ärendet

Mats Siljebrand (FP) har i kommunfullmäktige väckt en motion med innebörd
att kommunen bör utlysa en arkitekttävling för den nya hallen för gymnastik och
friidrott, som ska byggas invid Södertälje IP. Motionären fäster särskild vikt vid
att den nya hallen ges en arktektonisk relevant utformning, som samspelar med
den direkta omgivningen.
Kultur- och fritidskontoret har utrett motionens förslag och gör följande
bedömning. Motionens ambition, att främja en arkitektoniskt relevant och
högstående gestaltning av stadskärnan, delas av kontoret. Att byggnader i
stadskärnan ges en i sig intressant och relevant utformning, samtidigt som de
samspelar väl med sin omgivning, är ägnat att öka Södertälje stadskärnas
attraktivitet och är således ett intresse av första ordningen. För särskilt
framträdande byggnader kan en arkitekttävling vara ett lämpligt medel för att
uppnå detta. Arkitekttävlingar medför naturligtvis vissa merkostnader, som bör
vägas mot den förväntade nyttan av dem. Vad avser den nya hallen för
gymnastik och friidrott kan konstateras att den ska dockas samman med
befintliga byggnader vid Södertälje IP. De senare byggnadernas utformning och
utseende kommer därför att bli gränssättande för utformningen av den nya hallen
i så pass stor utsträckning att kontoret bedömer att en arkitekttävling inte
kommer att medföra någon markant nytta, i form av estetiska mervärden. Mot
bakgrund av de beräknade merkostnaderna, framstår en arkitekttävling som
mindre väl lämpad i det aktuella fallet. Kontoret vill dock understryka att kärnan
i motionens förslag, att främja en sammanhållen och genomtänkt gestaltning av
stadskärnan, är värd att ta på allvar och bör bejakas.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-15.
Motion av Mats Siljebrand (FP) ” "Utlys en arkitekttävling för nya Multihallen"
Yrkande

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

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

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-15 antas såsom
nämndens yttrande över mats Siljebrands (FP) motion ” Utlys en arkitekttävling
för nya Multihallen"
Reservation

Bo Håkan Stockhaus reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-10

Utdragsbestyrkande

Södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-05-27

Kultur- och fritidsnämnden

§ 56

12 (14)

Reviderad reinvesteringsbudget för 2014 – Förbättring
av del av entréväg till Torekällberget
Dnr 14/12
Sammanfattning av ärendet

Torekällbergets museum har planerat en handikappanpassad entréväg från
museiparkeringen upp mot området Landet med Råbygården. 2013 beviljade
Kultur- och fritidsnämnden 250 tkr av nämndens reinvesteringsmedel för att
färdigställa en del av denna vägs underbyggnad. På grund av bristande
projekteringshandlingar kunde inte arbetet påbörjas under år 2013. Tillräckligt
underlag finns nu för att utföra detta arbete, varför Kultur- och fritidskontoret
återkommer med förslag att färdigställa hela vägsträckningens underbyggnad för
250 tkr.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16.
Reviderad investeringssammanställning med kommentarer.
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:

För att färdigställa underbyggnaden av den nya entrévägen till Torekällberget
anslås 250 tkr.

Beslutet expedieras till:
Akten
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Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 14/07

•
§ 58

Beslut om föreningsbidrag 23-28 2014.

Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr 14/07

•
•
•
•
•
§ 59

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 47.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 48.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 55.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 58.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 59.

Rapporter/nämnden informerar
Dnr 14/06

Jan Strannerud (V) rapporterar at han deltagit i KOF-dagen den 20 maj. Det var
ett lyckat arrangemang och det var särskilt trevligt att få chansen att träffa
personalen.
Jan Strannerud (V) rapporterar att han såg derbyt mellan Syrianska FC och
Assyriska FF på Södertälje fotbollsarena.
Nursel Awrohum (S) rapporterar att hon nyligen besökte Torekällberget i
egenskap av kontaktpolitiker. Nursel Awrohum rekommenderar samtliga
förtroendevalda att utnyttja möjligheten att besöka den verksamhet för vilken de
är kontaktpolitiker.
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 29 april deltog i möte med
Centrumföreningen och Peter Asplund. Syftet med mötet var att utreda
möjligheterna att anordna en jazzfestival i Södertälje, med start nästa sommar.
Diskussioner förs även med Park hotell.
Ordföranden rapporterar att hon den femte maj deltog i ett möte på Södertälje
Ridklubb, anordnat av Svensk hästnäring. Arrangemanget samlade politiker från
hela länet.
Ordföranden rapporterar att hon den nionde maj deltog ii invigning av
Södertäljes nya polishus. Invigningen var mycket lyckad; bl.a. deltog
berättarministeriet, genom vars försorg barn fick berätta om sina tankar om
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trygghet och Södertälje.
Ordföranden rapporterar att hon den tionde maj såg Kings vinna SM-guld i
basket för andra året i rad. Förtroendevalda och förvaltningen för i skrivande
stund diskussioner om hur denna bragd bäst uppmärksammas.
Ordföranden rapporterar att hon den 13 maj tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande besökt Kulturskolan. I fokus för besöket var halveringen av
elevavgifterna. Preliminära siffror indikerar att man signifikant ökat
tillströmningen av nya elever.
Ordföranden rapporterar att hon den 20 maj deltog i årets upplaga av KOFdagen.
§ 60

Övriga frågor
Ordförande Anna Bohman (S) och Nils Carlsson Lundbäck (MP) väcker övrig
fråga angående kulturskolerankingen. Den senast genomförda
kulturskolerankingen, som presenteras av Lärarförbundet, placerar kulturskolan
på en allt annan än framskjuten plats, närmare bestämt på 11:e plats nedifrån.
Det är angeläget att alla mått och steg vidtas för att komma till rätta med de
faktorer som medfört denna placering i rankingen. Ordföranden föreslår därför
att kontoret ges i uppdrag att analysera vad som ligger bakom den bedömning
Lärarförbundet gjort samt återkomma med förslag på förbättringsåtgärder.

Ordförande Anna Bohman (S) önskar nämnden en glad sommar och avslutar
sammanträdet.
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