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§ 74 Fastställande av dagordningen 
Utsänd dagordning fastställs med följande förändringar. Ytterligare relevant 
beslutsunderalg avseende beslutsärendet 1800-talsveckan på Torekällberget – i 
form av bl.a. sammanställningar av enkätsvar samt utvärdering – har blivit 
tillgängligt de senaste dagarna. För att nämndens förtroendevalda ska ha tid att 
sätta sig in i detta underlag, lyfts ärendet från dagordningen för innevarande 
sammanträde.  
 
Leif Gröndahl (M) anmäler övrig fråga angående Gillberga. 

 
§ 75 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten närvarar inte. 
 
§ 76 Ridsporten i Södertälje 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-03 (§71 p. 2) att ge stadsdirektören i 
uppdrag att ”[…] se över ridsportens förutsättningar i kommunen och hur stödet 
till denna verksamhet bör utvecklas.[…]”. Utredningsuppdraget har genomförts 
med hjälp av en extern konsult, i samverkan med kultur- och fritidskontoret. 
Susanne Bergström presenterar nu den rapport som utredningen resulterat i. 
Utredningen har avsett: 

• Befintliga ridskoleanläggningar och deras standard 
• Omfattningen av respektive ridskolas verksamhet 
• Hur de olika verksamheterna är organiserade 
• Skillnaden vad gäller ekonomiskt kommunalt stöd till olika verksamheter 
• Behovet av upprustning av befintliga anläggningar 
• Det framtida behovet av ridanläggningar inom kommunen avsedda för 

allmännyttig verksam 
• Styrmedel för att säkerställa en bra ridklubb- och ridskoleverksamhet i 

kommunen. 
 
Utredaren landar bl.a. i slutsatsen att det ekonomiska stödet kommunen ger till 
olika ridskolor/verksamheter uppvisar ”[…] påtagliga skillnader […] mellan 
verksamheter av ungefär samma storleksordning”. Utredaren förordar därför 
”[…] starkt en översyn av gällande medelstilldelning.”  
 
Med utgångspunkt i rapporten presenterar Susanne Bergström förutsättningarna 
för Ridsporten i Södertälje, med särskilt fokus på befintliga anläggningar. 
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§ 77 Iordningsställande av Måsnaryd 
Kultur- och fritidskontoret har i olika sammanhang redogjort för möjligheten att 
anordna en större internationell fotbollscup för unga i Södertälje, som är tänkt att 
hållas i samma anda som Gothia Cup. Kontoret för redan sonderande samtal med 
tänkbara samverkanspartners, såväl inom den privata som ideella sektorn. En 
större fotbollscup ställer naturligtvis krav på lämpliga utrymmen. Kontoret har 
identifierat den före detta golfbanan vid Måsnaryd som en plats som med en 
relativt begränsad insats kan iordningsställas för detta ändamål, samt som även 
kan tjäna som rekreationsområde för allmänheten under resten av året. Det 
kvarstår dock att lösa ett antal frågor som rör miljökontorets bedömningar 
rörande behovet av villkor, som följer av vattenskyddsföreskrifter m.m. för 
området. Baserat på erfarenheter från andra kommuner, bedömer kultur- och 
fritidskontoret att det är möjligt att nå en lösning som möjliggör ett 
iordningsställande som tillgodoser bl.a. vattenskyddsintresset.  

 
§ 78 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 14/06 

• Järna kulturnatt anordnas lördagen den 27 september. Bland artisterna 
märks Tomas Di Leva – alla framträdanden är grattis. 

• Årets upplaga av medborgardag anordnas den 11 oktober. Evenemanget 
pågår mellan 11.30 och 16.00 och inleds med en invigning av det nya 
kontakcentret. Under dagen kommer föreningar och 
folkbildningsorganisationer, liksom kommunen, visa upp sin verksamhet. 
Medborgardagen bjuder även på underhållning, seminarier och 
politikerfika. Programmet kommer att skickas ut till nämnden. 

• Den 8 november anordnas Kulturfesten i Luna kulturhus – ett evenemang 
som motsvarar tidigare års Kulturnatt. Kulturfesten pågår hela dagen – 
med ett dagspass och ett nattpass – och avslutas med ett fackeltåg. Under 
festen kommer lokala kulturutövare och konstnärer uppträda och ställa 
ut. Politiker från bl.a. nämnden kommer även att vara på plats för att 
svara på frågor. 

• Kommunens nya bibliotekschef Catharina Fogelström presenterar sig. 
Catharina Fogelström kommer närmast från Kulturhuset i Stockholm, där 
hon förestått husets sex bibliotek.  

• Biblioteken i Södertäljes webbplats har blivit utsedd till Årets Arena - ett 
pris som delas ut av företaget Axiell till ett bibliotek som skapat en 
inspirerande, tydlig och lättanvänd webbplats.  

• Den 3 oktober anordnas ett möte om Södertälje Internnational Football 
Cup. Vid mötet kommer idéer kring cuppen att presenteras och 
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diskuteras. Nämndens ledamöter kommer att få en inbjudan.  
• Till Södertälje konsthall ska knytas ett konstnärligt råd. Rådet är tänkt att 

stötta konsthallens personal avseende dels utställningsverksamheten, dels 
konst på stan – det senare är en del av arbetet med att stärka 
attraktiviteten hos Södertälje stadskärna. 

• Mikael Wiehager, ny controller på kultur- och fritidskontoret, presenterar 
sig. Mikael Wiehager kommer närmast från Karolinska sjukhuset, där 
han var processägare för budgetprocessen. Han har dock även en gedigen 
kommunal erfarenhet; han har arbetat som controller i Nacka kommun. 
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§ 79 Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 

2015-2017 
Dnr 14/24 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med omvärldsdagen den 11 juni 2014 överlämnades förvaltningens 
underlag till mål och budget 2015-2017 för politisk beredning. Nämnderna ges 
tillfälle att senast den 26 september yttra sig till kommunstyrelsen över 
förvaltningens underlag. 
 
Södertälje kommer under den kommande treårsperioden delvis att kunna byta 
fokus i sin styrning. Under en lång period har kommunen behövt fokusera på att 
klara höga och ökande sociala kostnader genom effektiviseringar i nämndernas 
verksamheter. Södertälje har landets högsta kommunskuld per invånare och de 
kommunala bolagen bär på stora risker i ett längre perspektiv när räntorna stiger 
och när de högre räntekostnaderna ska betalas.  
 
Ett generellt effektiviseringskrav på totalt 20 mkr (0,8 %) har fördelats ut på 
nämnderna. Påsar och anslag för pedagogisk verksamhet, revisionen samt 
anslaget för LSS-verksamhet undantas helt från den generella besparingen.  
 
Effektiveringskravet för Kultur- och fritidskontoret innebär ett minskat 
kommunbidrag på 1 443 tkr. I kombination med övriga ändringar av anslag 
behöver effektiviseringar motsvarande totalt 4,25 årsarbetare genomföras.  
 
Historiken visar att för 8 år sedan låg kommunens anslag för kultur- och 
fritidsverksamhet i nivå med genomsnittet för landets stora kommuner, medan 
nuvarande situation visar på ett anslag långt under genomsnittet. I dagsläget har 
inte kontoret någon konkret plan på hur besparingen skall genomföras utan ber 
att få återkomma i detta ärende.  
 

Kontorets yttrande 
Under perioden 2015-2017 kommer Kultur- och fritidskontoret fortsätta på 
inslagen bana med utveckling av verksamheten enligt förvaltningens förslag. För 
att nå måluppfyllelse gäller att Kultur- och fritidskontoret ständigt försöker vara 
steget före genom att vara lyhörda för Södertäljebornas behov och önskemål, 
men också ha ett väl fungerande samarbete med föreningslivet, näringslivet och 
andra berörda intressenter.  
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Kontoret ser möjligheter att klara de föreslagna effektiviseringskraven med 
begränsade effekter på verksamheternas utbud och kvalitet i jämförelse med 
nivån för 2014. Särskilda anslag för El Sistema och stöd till Berättarministeriet 
har tagits bort. Det innebär att finansieringen av dessa åtaganden behöver bli 
lösta om de ska fortsätta på dagens nivå. 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets 
tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 såsom sitt yttrande över förvaltningens 
underlag till Mål & Budget 2015-17. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänstskrivelse daterad 2014-09-23. 

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: 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 antas såsom 
nämndens yttrande över förvaltningens underlag inför Mål & Budget 2015-17. 
 

 

Avstår från att delta i beslut 
Ulf Sundblad (M) och Leif Gröndahl (M) avstår från att delta i beslutet. 
 

Särskilt yttrande 
Ulf Sundblad (M) och Leif Gröndahl (M) anmäler och inkommer med särskilt 
yttrande. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 80 Mål & Budget 2014 - delårsrapport per den 31 augusti 

2014 
Dnr 14/19 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 
augusti 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.  
 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för januari-augusti 2014 är ett överskott på 
7,4 Mkr. Kultur- och fritidskontoret bedömer att årets verksamhet ska kunna 
genomföras inom ramen för budget. 
 
Investeringar har genomförts under jan- augusti 2014 för totalt drygt 0,6 Mkr. 
Investeringarna kommer att kunna genomföras inom ramen för anslagna medel.  
 
Kultur- och fritidsverksamheten genomförs med beslutad inriktning för att nå de 
beslutade målen. Uppfyllelsen av KF- mål och inriktning bedöms sammantaget 
som Ok. 
 
Sjukfrånvaron för personal inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter per 
augusti är 5,2 %. Det innebär en minskning från årsskiftet med 0,5 % - enheter. 
Långtidsfrånvaron utgör 56,2 % av hela sjukfrånvaron (räknat på hela kontoret 
inklusive kommundelar).  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås överlämna delårsrapport per den 31 augusti 
2014 för kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-18. 
Delårsbokslut augusti 2014 – för kultur- och fritidsnämnden. 
Bilaga - KF-mål och inriktning. 
Investeringssammanställning. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och fritidsnämnden beslut: 
Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för kultur- och fritidsnämnden 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 81 Nya regler för bidrag till studieförbunden 

Dnr KFN 14/26, KS 

Sammanfattning av ärendet 
I Södertälje finns åtta studieförbund etablerade: ABF, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Bilda, NBV, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet Söderort, 
SENSUS och Medborgarskolan. Av dessa har de sex förstnämnda lokala kontor i 
Södertälje. De olika förbunden har olika inriktningar för sin verksamhet och 
fokuserar på olika målgrupper och sammantaget når de ut brett.  
 
Studieförbunden bygger sin verksamhet på bidrag för genomförd verksamhet, de 
erhåller med andra ord bidrag i efterskott. De planerar därmed sin verksamhet 
utifrån förmodade intäkter kommande år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) tog 2010-03-12 beslut gällande bidragsregler 
för föreningslivet. Dessa avsåg ej bidrag till studieförbunden, vilket skulle 
utredas separat. Kultur- och fritidskontoret fick i uppdrag att utreda en lämplig 
utformning av bidragsreglerna för studieförbunden, vilket skulle ske i samverkan 
med studieförbunden. Kontoret har genomfört ett flertal möten med 
studieförbunden under år 2012 och 2013; ibland med alla studieförbunden och 
ibland med enskilda studieförbund. Från och med hösten 2013 har 
studieförbunden kontinuerligt träffats inbördes, för att ta fram ett gemensamt 
förslag till bidragsregler. Ett sådant gemensamt förslag har nu överlämnats till 
kultur- och fritidskontoret. 
 
Kultur- och fritidskontoret bedömer att det finns ett egenvärde i att anta 
bidragsregler, om vilka samtliga berörda studieförbund är överens. Kontoret 
rekommenderar därför att studieförbundens gemensamma förslag ska ligga till 
grund för de nya reglerna för bidrag till desamma. Studieförbundens förslag 
innehåller dock även en uppmaning till kommunen att höja bidragsnivån i vissa 
avseende. Frågan om en höjning av bidragen ligger dock utanför kontorets 
uppdrag, varför kontoret inte tar ställning till uppmaningen. Frågan kan med 
fördel behandlas inom ramen för den politiska beredningen inför kommande Mål 
och Budget. 
 
Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden förslås tillstyrka nya regler för 
bidrag till studieförbunden i enlighet med kultur- och fritidskontorets PM 
daterad 2014-09-11. 
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Kommunfullmäktige föreslås anta nya regler för bidrag till studieförbunden i 
enlighet med kultur- och fritidskontorets PM daterad 2014-09-11. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-12. 
Kultur- och fritidskontorets PM daterad 2014-09-11. 
Bilaga 1 – Förslag till bidrag till studieförbunden 
Bilaga 2 – Statsbidrag till studieförbund 2014. 
Bilaga 3 – Folkbildningsrådets regler gällande personer med 
funktionsnedsättning. 
Bilaga 4 – En begränsning av kulturverksamheten. 
Bilaga 5 – Socialstyrelsens riktlinjer avseende Personkrets 1 och 2. 

Yrkande 
Birgitta Rolander (C) yrkar, med tillägg till kontorets förslag till beslut, att de 
nya reglerna för bidrag till studieförbunden ska stadga att ett enskilt 
studieförbund inte ska kunna erhålla ett bidrag som överstiger 60 % av det totala 
bidraget till samtliga studieförbund ett givet år. I övrigt yrkas bifall till kontorets 
förslag till beslut. 
 
Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till såväl kontorets förslag till beslut som 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till såväl kontorets förslag till beslut som Birgitta 
Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande.   
 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt 
avslag till Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Mikael Celik (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Nursel Awrohum (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
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Rolf Wikner (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt avslag till 
Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 

Ajournering  
Nämnden ajournerar sig i 10 minuter och återsamlas kl. 18.50. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden avslår detsamma. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Nya regler för bidrag till studieförbunden, i enlighet med kultur- och 
fritidskontorets PM daterad 2014-09-11, tillstyrks. 
 

Reservation 
Birgitta Rolander (C) och Bo Håkan Stockhaus (FP) reserverar sig mot 
nämndens beslut att inte bifalla Birgitta Rolanders (C) tilläggsyrkande. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 82 Reviderad reinvesteringsbudget 2014 – Upprustning av 

lokaler för uthyrning på Torekällberget 
Dnr 14/12 

Sammanfattning av ärendet 
Torekällbergets museum har två lokaler som används som mötesrum, men som 
också hyrs ut till framför allt externa hyresgäster. Lokalerna är orenoverade 
sedan länge och försedda med äldre möblemang och utrustning. Under senare tid 
har visats ökat intresse för att hyra dessa lokaler för bröllop och andra 
högtidsdagar. Lokalernas standard har dock hindrat museet från att utveckla 
denna verksamhet.  
 
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att Torekällberget medges utnyttja del 
av årets reinvesteringsbudget för att rusta upp dessa lokaler till en nivå som blir 
attraktiv för kunderna. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelses daterad 2014-09-10. 

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: 
Torekällberget medges utnyttja del av årets reinvesteringsbudget för att rusta upp 
lokaler till en nivå som blir attraktiv för kunderna, i enlighet med kultur- och 
fritidskontorets tjänsteskrivelses daterad 2014-09-10. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 
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§ 83 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 14/07 

• Beslut om föreningsbidrag 31-35 2014. 
• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 10-11 2014. 

 
§ 84 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr 14/07 

• Utkast till revisionsrapport nr 3/2014 – Granskning av intern kontroll 
över konst i Södertälje kommun. 

• Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2014-06-26 § 75. 
• Brev rörande handikappanpassning i Sydpoolens behandlingsbassäng, 

daterat 2014-09-19. 
 
§ 85 Rapporter/nämnden informerar 

Dnr 14/06 
  
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon företrädde Södertälje kommun 
vid möte i styrelsen för Stockholms Läns Museum den 16 september. Bland 
annat dryftades frågan om ökad samverkan mellan museet och dess kommunala 
huvudmän. 
 
Ordföranden rapporterar att hon tillsammans med Kulturskolans chef den 18 
september deltog i ett möte rörande möjligheterna att anordna en jazz-festival i 
Södertälje. Det finns ett antal intressenter som gärna vill samverka med 
kommunen, i syfte att få till stånd en sådan festival.  
 
Ordföranden informerar om att nämndens presidium bokat in ett möte med 
revisionen den 30 oktober. Kontoret kommer att utarbeta ett underlag till detta 
möte. 
 
Ulf Sundblad rapporterar att föreningsarkivet under den gångna veckan 
genomfört en kurs i arkivering för kommunens föreningar. Detta är tredje 
gången kursen anordnas – den kommer även att erbjudas under våren 2015. 
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§ 86 Övriga frågor  
Leif Gröndahl (M) väcker övrig fråga om Gillberga. Leif Gröndahl har under en 
längre tid bevakat tillgängligheten vid badet vid Gillberga. Tyvärr var den 
tidigvarande rampen vid badplatsen så utformad att den endast hade ett 
räcke/ledstång på ena sidan, vilket begränsade tillgängligheten för vissa personer 
med motoriska funktionsnedsättningar. Leif Gröndahl kan dock nu med glädje 
och tillfredsställese konstatera att detta åtgärdats och att tillgängligheten därför 
markant förbättrats. Leif Gröndahl riktar därför ett tack till kultur- och 
fritidskontorets tjänstemän.  

 
 
Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet. 


	Innehåll
	Övriga närvarande:
	Fastställande av dagordningen
	Allmänhetens frågestund
	Ridsporten i Södertälje
	Iordningsställande av Måsnaryd
	Kultur- och fritidschefen informerar
	Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017
	Sammanfattning av ärendet
	Kontorets yttrande

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kultur- och fritidsnämnden beslut:
	Avstår från att delta i beslut
	Särskilt yttrande

	Mål & Budget 2014 - delårsrapport per den 31 augusti 2014
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kultur- och fritidsnämnden beslut:

	Nya regler för bidrag till studieförbunden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Ajournering 
	Propositionsordning
	Kultur- och fritidsnämndens beslut:
	Reservation

	Reviderad reinvesteringsbudget 2014 – Upprustning av lokaler för uthyrning på Torekällberget
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kultur- och fritidsnämndens beslut:

	Anmälan av delegationsbeslut
	Anmälan av protokoll och skrivelser
	Rapporter/nämnden informerar
	Övriga frågor 

