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§ 61

Fastställande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg. Leif Gröndahl (M) anmäler
övrig fråga angående Stadsdelsdagarna.

§ 62

Allmänhetens frågestund
Allmänheten närvarar inte.

§ 63

Kultur- och fritidschefen informerar
Dnr 14/06

•

•
•

•
•
•
•

•

Tomas Sjögren, verksamhetsledare på Tajens fritidsgård, presenterar
fritidsgården och dess verksamhet. Bland annat utreder man
möjligheterna till en omlokalisering av fritidsgården, i anslutning till
Brunnsängsskolan.
Kultur- och fritidskontoret har anställt såväl en ny bibliotekschef,
Catharina Fogelström, som en ny controller, Mikael Wiehager.
Kultur- och fritidskontoret deltar i kommunens projektet Utveckling av
City, som syftar till att skapa en mer levande och attraktiv stadskärna.
Kontoret driver ett antal delprojekt inom ramen för detta, bl.a. avseende
konst på stan (offentlig konst) –1 november kommer kontoret att lägga
fram en projektplan. Delprojektet avser såväl konsverk som
konstevenemang och tanken är medel för detta ska avsättas under ett
antal år. Vidare bedrivs ett delprojekt som avser idrott på stan; ett försök
att stimulera idrottsföreningar att arrangera fler idrottsevenemang i
stadskärnan. Även avseende detta delprojekt beräknas en projektplan
kunna presenteras den 1 november.
Lördagen den 6 september hålls vernissage för utställningen
Contemporary Art from Japan part II
Den 11 oktober anordnas årets upplaga av medborgardagen.
Den 8 november anordnas årets upplaga av Kulturfesten, ett evenemang i
samma anda som tidigare års Kulturnätter.
I skrivande stund fortgår planeringsarbetet inför Södertälje International
Fotboll Cup. Cuppen är tänkt att anordnas i samverkan med det ideella
föreningslivet och privata entreprenörer. Ett led i projektet blir att
iordningsställa den tidigare golfbanan vid Måsnaryd. Det iordningsställda
området kommer även att kunna utnyttjas som ett friluftsområde.
Kultur- och fritidskontoret samverkar med Oktoberteatern rörande den
senares ansökan om utökat stöd från landstinget och kulturrådet.
Ansökan görs med anledning av planerna på att omvandla Oktoberteatern
till en regionteater.
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Sommaren har bjudit på ett flertal idrottsliga bragder: kommunens
idrottsliv har presterat totalt 8 SM-guld.
Under sommaren anordnades för första gången 1800-talsveckan på
Torekällberget. Veckan var mycket populärt bland besökarna; kultur- och
fritidskontoret har tagit emot ett antal spontana tackbrev (e-post) från
nöjda besökare. Kontoret kommer att återkomma med en mer precis
utvärdering av arrangemanget senare under hösten. I anslutning därtill
kommer nämnden att ges tillfälle att ta ställning till huruvida 1800talsveckan bör göras permanent, eller i vart fall återkommande.
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Taxor och avgifter 2015 inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde – Kulturskolans
taxor
Dnr 14/23
Sammanfattning av ärendet

Kulturskolans taxa fick en helt ny utformning år 2013. Samma grundläggande
utformning tillämpades vid utformningen av 2014 års taxor. Dock möjliggjorde
ett riktat anslag på 1,2 Mkr en effektiv halvering av normaltaxan för elever, samt
en markant sänkning av den särskilda taxan för barn under 7 år. Vidare medgav
anslaget sänkningar av vissa andra avgifter, såsom avgiften för körsång.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att sänkningen av avgifterna för
Kulturskolans utbildningar bidragit till att främja fullmäktiges mål med åtgärden,
nämligen att dels prioritera satsningar på barn och unga, dels nå nya målgrupper.
En lägre elevtaxa bidrar till att göra Kulturskolans utbud ekonomiskt tillgängligt
för fler personer; fler barn och unga ges möjlighet att finna egna kreativa
uttryckssätt. Kontoret förordar därför oförändrade taxor för år 2015.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås rekommendera Kommunfullmäktige att anta
taxor och avgifter för Kulturskolans för år 2015 i enlighet med kultur- och
fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19.
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 fritidsnämnden beslut:

1. Kommunfullmäktige rekommenderas fastställa följande, från år 2014
oförändrade, terminsavgifter för Kulturskolan för år 2015:
Taxa/terminsavgift

2015

Normaltaxa elev (+ ev kopieringskostnad)
Normaltaxa vuxen (+ ev kopieringskostnad)

450
1 900

Avancerat program KAPIS

800

Konst inkl konstmateriel

750

Glasfusion (exklusive material)

900

Körsång

450

Instrumenthyra

450

Vuxna undervisning i grupp

1 900

Särskild taxa barn < 7 år
Barndans

450

Danslek

450

Brasslek

450

Instrumentlek

450

Kör/rytmik

450

Rytm./Musiklek

450

Småstråk med Rytmik

450

Småstråk (instrumenthyra tillkommer)

450

Taxa ej skriven i kommunen
Ämne Vuxen

3 500

Ämne Elev

2 200
Grupp

Vuxen (Steelpan, Jazzdans)

2 200

Vuxen (Kör)

1 080

Elev (Teater, Jazzdans)

1 700

Elev (rytmik, småstråk)

900

Elev (kör)

700

Elev (konst)

1 400

Glasfusion vuxen (exklusive materiel)

2 200

Glasfusion elev (exklusive materiel)

2 200

Samtliga skuggade
taxor avser elever som
ej är skrivna i
Södertälje, så även de
under rubriken
”Grupp”

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om
tillstånd för ”Mälarprojektet”
Dnr KFN 12/50
Sammanfattning av ärendet

Sjöfartsverket har till Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt
miljöbalken för ombyggnad av Södertälje kanal och sluss, samt breddning och
fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köping mm. Mark- och
miljödomstolen begär i remiss 2014-04-29 yttranden över ansökan.
Mälarprojektet är mycket omfattande och rymmer många olika aspekter, varför
Södertälje kommun låtit flera av sina förvaltningar, samt det kommunala bolaget
Telge Nät, bistå med underlag till kommunens samlade remissvar.
Mälarprojektet är ett projekt som inte är efterfrågat av Södertälje kommun.
Projektet innebär en mycket stor inverkan på Södertälje stadskärna, samtidigt
som det skapar lite nytta för kommunen och de kommunala bolagen.
Ansökningshandlingen tydliggör konsekvenser som projektförslaget innebär i
form av
• Mycket höga bullernivåer och starka vibrationer
• Försämrad luft- och vattenkvalitet
• Konsekvenser för befintliga byggnader/anläggningar och kommande
exploateringar
Kommunförvaltningens förslag till Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Miljönämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden är att tillstyrka förslaget till
samlat remissyttrande över Sjöfartsverkets ansökan till Mark- och
miljödomstolen för ”Mälarprojektet”.
Kommunförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen är att godkänna förslag till
samlat yttrande över Sjöfartsverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen för
”Mälarprojektet”.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-13.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om
tillstånd för ”Mälarprojektet”, daterat 2014-08-11.
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Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, samt
därtill att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Bo Håkan Stockhaus (FP) 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.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på samhällsbyggnadskontorets förslag till
beslut och finner att nämnden bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande om omedelbar justering
och finner att nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Sjöfartsverkets
ansökan om tillstånd för ”Mälarprojektet”, daterat 2014-08-11, tillstyrks.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Tillfällig upplåtelse av ”Fågelkärret” vid Södertälje IP
Dnr 14/22
Sammanfattning av ärendet

Ombyggnaden av Södertälje sjukhus medför ett tillfälligt ökat behov av
parkeringsplaster i anslutning till sjukhuset. Kultur- och fritidskontoret har
därför under senvåren fört diskussioner med Locum, i syfte att försöka finna en
lösning som dels uppfyller det tillfälliga behovet av utökade
parkeringsmöjligheter, dels bidrar till att stärka kommunens idrottsutbud.
Tillsammans har parterna nu funnit en lösning som innebär att kommunen
årligen ges en ökad intäkt på 3 250 000 kronor under en period på 3-5 år, genom
att grusplanen vid Södertälje IP upplåts som parkering. Det föreslagna avtalet är
utformat så att det dels särkerställer möjligheter för allmänheten att åka skridskor
på Fågelkärret, dels reserverar 14 dagar per år för cirkusarrangemang.
Kultur- fritidsnämnden föreslås ingå avtal om tillfällig upplåtelse av Fågelkärret,
i enlighet med kultur- och fritidskontorets utkast till avtal om lägenhetsarrende
avseende del av fastigheten Rosenlund 1:4. Nämnden föreslås vidare uppdra åt
kultur- och fritidschefen att underteckna därför erforderliga avtalshandlingar.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18.
Bilaga 1 Utkast till avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten
Rosenlund 1:4.
Bilaga 2 Disposition av ytan.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) framlägger följande yrkande, som nämnden
unisont ställer sig bakom. För det första yrkas bifall till kontorets förslag till
beslut. För det andra yrkas följande tillägg. Kultur- och fritidskontoret ska ges i
uppdrag att till kultur- och fritidsnämnden återkomma med förslag på hur
samtliga intäkter som avtalet innebär kan användas för att stärka barn- och
ungdomsidrotten i kommunen. För det tredje yrkas att paragrafen ska förklaras
omedelbart justerad.
Propositionsordning

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

1. Avtal om tillfällig upplåtelse av Fågelkärret ingås med Locum, i enlighet
med kultur- och fritidskontorets utkast till avtal om lägenhetsarrende
avseende del av fastigheten Rosenlund 1:4.
2. Kultur- och fritidschefen uppdras underteckna därför erforderliga
avtalshandlingar.
3. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att till kultur- och
fritidsnämnden återkomma med förslag på hur samtliga intäkter som
avtalet innebär kan användas för att stärka barn- och ungdomsidrotten i
kommunen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Locum
KSK/lokalstrateg
Akten
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Föreläggande om ljudnivåer
Dnr: 13/27
Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden fattade 2014-04-22 (§ 57) beslut om att förelägga kultur-och
fritidsnämnden att i viss utsträckning komplettera tidigare redovisning av
åtgärder för att förhindra att musik spelas på skadliga ljudnivåer. Föreläggandet
rör verksamheten inom Kulturskolan, enheten för Ung fritid samt Förenings- och
anläggningsenheten. Mer konkret har miljönämnden formulerat ett antal frågor
för kultur- och fritidsnämnden att besvara. Dessa frågor rör antalet ungdomar
som kan utsättas för hög musik inom Ung fritid och Kulturskolan, de lokaler
inom vilka hög musik kan förekomma, samt den tekniska utrustning (limiter)
som utnyttjas för att säkerställa att musik inte spelas på skadlig ljudnivå. Kulturoch fritidskontoret har utrett ärendet och formulerat ett förslag till svar på
miljönämndens frågor, vilket framgår av kultur- och fritidskontorets PM daterad
2014-08-13.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets PM daterad
2014-08-13 såsom sitt svar med anledning av miljönämndens föreläggande.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-13.
Kultur- och fritidskontorets PM daterad 2014-08-13, med bilagor.
Miljönämndens protokoll 2014-04-22 § 57.
Yrkande

Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) 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.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets 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 PM daterad 2014-08-19 antas såsom nämndens
yttrande med anledning av miljönämndens föreläggande daterat 2014-04-22
§ 57.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Miljönämnden
Miljökontoret
Akten

Justerandes signum
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Reviderad reinvesteringsbudget för 2014 – förbättring av
säkerhetssystemet på Torekällberget
Dnr 14/12
Sammanfattning av ärendet

Torekällbergets museum har, efter upprepade allvarliga incidenter vid
anläggningen, ökat säkerheten på området genom att bygga ett staket kring
museiområdet, vilket innebär möjlighet till nattstängning. Anläggningen är också
försedd med kameraövervakning nattetid. Åtgärderna har haft god effekt, men
det sker fortfarande ett flertal intrång på området, vilket genrerar aktiviteter från
larmcentral och väktare. Kontorets föreslår därför att tidigare åtgärder
kompletteras, för att på så vis helt få bort inträngningar över området nattetid.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelses daterad 2014-07-23.
Yrkande

Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Bo Håkan Stockhaus (FP) 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 fritidskontoret ges i uppdrag att genomföra säkerhetsförbättrande
reinvesteringar på Torekällberget, i enlighet med kontorets tjänsteskrivelse
daterad 2014-07-23.
Beslutet expedieras till:
Akten

Justerandes signum
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Detaljplan för Orion (Tälje 1:34 m.fl.) I Södertälje
stadskärna
Dnr 12/46
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har inbjudits att yttra sig över utställning av förslag
till detaljplan för Orion (1:34 m.fl.) i Södertälje Stadskärna. Nämnden har
tidigare yttrat sig i ärendet, som då benämndes detaljplan för kvarteret
Merkurius. I sitt yttrande (2013-08-30 § 96) avstyrkte nämnden den föreslagna
bebyggelsen, samtidigt som man anslöt sig till de resonemang som kultur- och
fritidskontoret förde om den föreslagna bebyggelsens påverkan på bl.a.
kulturmiljövärden och stadsmiljö.
Samhällsbyggnadskontoret har nu ställt ut ett något omarbetat förslag till
detaljplan för Orion, som syftar till att möjliggöra byggnation av kvarteret med
bostäder, handelslokaler, parkeringsplatser, utställningslokal och torg.
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att anta programmet för Södertälje
stadskärna, i vilket tomten är utpekad för exploatering. Utgångspunkten i
programmet är att bevara och utveckla stadens karaktär och värden. Ny
bebyggelse ska i huvudsak ansluta till befintlig bebyggelsestruktur, förtydliga
och stärka det befintliga.
Planförslaget har omarbetats för att minska volym och höjd framför allt mot
norr. Det medför ändå en mycket negativ påverkan på kulturmiljön och
upplevelsen av Orionkullen som landmärke i stadsbilden. Stadsantikvarien har
utarbetat ett förslag till yttrande över detaljplanen, i vilket ett antal förändringar
av densamma föreslås. Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta detta förslag till
yttrande såsom sitt eget och överlämna det till samhällsbyggnadskontoret.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-21.
Stadsantikvariens PM daterad 2014-08-18.
Särskild föredragning

Kultur- och fritidschefen framhåller att det kulturhus som föreslås i detaljplanen
med fördel kan göras till föremål för en arkitekttävling. Nämnden föreslås fatta
beslut med innebörd att en sådan tävling rekommenderas.
Yrkande

Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar att nämnden ska besluta att avstyrka förslaget
till detaljplan, då den delar Stadsantikvariens bedömning att detaljplanen medför
en mycket negativ påverkan på kulturmiljön och upplevelsen av Orionkullen
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som landmärke i stadsbilden. I övrigt ställer sig nämnden bakom
Stadsantikvariens förslag till yttrande.
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till Bo Håkan Stockhaus yrkande.
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till Bo Håkan Stockhaus yrkande.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till Bo Håkan Stockhaus yrkande.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till Bo Håkan Stockhaus yrkande.
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till Bo Håkan Stockhaus yrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Bo Håkans Stockhaus (FP) yrkande och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Förslaget till detaljplan för Orion (Tälje 1:34 m.fl.) i Södertälje
stadskärna avstyrks, då den medför en mycket negativ påverkan på
kulturmiljön och upplevelsen av Orionkullen som landmärke i
stadsbilden.
2. Stadsantikvariens PM daterad 2014-08-18 antas i övrigt såsom nämndens
yttrande över utställning av förslag till detaljplan för Orion (Tälje 1:34
m.fl.) i Södertälje stadskärna.

Särskilt yttrande

Birgitta Rolander (C) framhåller att detaljplanens behandling av
parkeringssituationen är klart bristfällig.

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

•
•
§ 71

Beslut att utse beslutsattestanter nr 8-9 2014.
Beslut om föreningsbidrag nr. 29-30 2014.

Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr 14/07

•
•
•
•
•
•

§ 72

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16 § 78.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-22 § 96.
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2014-05-27 § 97, med
beslutsunderlag.
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2014-06-17.
Besked om laga kraft för fördjupad översiktsplan för Järna tätort med
omgivning.
Protokoll fört 2014-06-16 över ärende i vilka kommunstyrelsens
beslutanderätt delegerats till kultur- och fritidschefen, § 5.

Rapporter/nämnden informerar
Dnr 14/06

Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar ett sammandrag av de aktiviteter och
evenemang hon besökt under sommaren.
Nursel Awrohum (S) rapporterar att hon besökte LajLaj-veckans sista
föreställning och var mycket imponerad.
Gottfried Hummler (S) rapportera att han tagit med tyska gäster till
Torekällberget, gäster som var mycket imponerade över friluftsmuseet.
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Övriga frågor
Leif Gröndahl (M) väcker övrig fråga angående Stadsdelsdagarna. Under hösten
kommer stadsdelsdagar att anordnas i olika delar i staden. Leif Gröndahl
efterfrågar nu en redogörelse för hur kultur- och fritidsnämnden och –kontoret
engagerar sig för att delta i dessa. Kultur- och fritidschefen informerar om att
fritidsgårdarna engagerar sina ungdomar till att hjälpa till vid de lokala
evenemangen. Under tidigare år har kontoret tagit vissa kostnader för
marknadsföring. Kontoret har inga särskilda medel avsatta för stadsdelsdagarna
innevarande år.
Då frågan diskuteras, lyfter ordförande frågan om lokal politiska föreningars
deltagande i stadsdelsdagarna.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.
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