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Anslagsbevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-30 
Anslaget sätts upp 2014-11-10 Anslaget tas ned 2014-11-02 
Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet, Stadshuset, Campusgatan 26 

Underskrifter 

 
 
 

 

 
Tid och plats Torsdagen den 30 oktober 2014 kl. 17.05 – 18.20, Symfonin i stadshuset 
Ledamöter Anna Bohman (S), ordförande 

Nursel Awrohum (S) 
Rolf Wikner (S) 
Nils Carlsson Lundbäck (MP), 1:e vice ordförande 
Jan Strannerud (V) 
Ulf Sundblad (M) 
Leif Gröndahl (M), anmäler jäv och lämnar salen under §§ 90-92 
Bo Håkan Stockhaus (FP), 2:e vice ordförande 

Ersättare Mattias Lundberg (S), tjänstgörande 
Gottfried Hummler (S), närvarande fr.o.m.§ 90 
Eric Matteoni (S)  
Emmy Swärd (V) 
Alexander Rosenberg (M), tjänstgörande under §§ 90-92 
Lukas Hållkvist (M) 
Anders Ericson (KD), tjänstgörande 
Tommy Blomqvist (SD), tjänstgörande 

Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på nästa sida. 
Justerare Bo Håkan Stockhaus (FP) 
Plats och tid för justering 90 § Stadshuset, onsdagen den 30 oktober 

87-89, 91-101 §§ Stadshuset, torsdagen den 6 november 
 
 
 
 
 
Underskrifter 

  
  

 

Sekreterare Axel Christensson Paragrafer 87-101 

 
 
 

 

Ordförande Anna Bohman (S) Paragrafer 87-101 

  
 

Justerare Bo Håkan Stockhaus (FP)  Paragrafer 87-101 
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§ 87 Fastställande av dagordningen 
Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg. Ordförande Anna Bohman (S) 
anmäler övrig fråga rörande sammanträdesdatum i december. 

 
§ 88 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten närvarar inte. 
 
§ 89 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 14/06 

• Medborgardagen anordnades den 11 oktober. Arrangemanget lockade ca 
3000 besökare. Förvaltningen har nu utvärderat medborgardagen och kan 
konstatera att den förvisso erbjudit ett utbud som motsvarat syftet med 
dagen, men att det finns ett antal förbättringsområden. Bland annat bör 
man se över seminarieprogrammet – ett antal av seminarierna var mindre 
välbesökta.  Vidare bör åtgärder vidtas för att säkra att utbudet är 
attraktivt för barnfamiljer. 

• Kultur- och fritidskontoret deltar i projektet Pimp My Truck. Projektet – 
som är avsett att vara integrationsstärkande – går ut på att barn och unga 
smyckar hytten på en Scanialastbil med pärlor i ett Södertäljemotiv. 
Hytten kommer att stå uppställd på stortorget, i ett särskilt tält, till och 
med den 18 december. Projektet är nästintill helt sponsringsfinansierat. 
Lastbilshytten ska, när den är färdigsmyckad, transporteras till en större 
leksaksmässa i Tyskland, för att därefter ställas ut i Södertälje. 

• Den 8 november anordnas årets Kulturfest, ett arrangemang i samma 
anda som tidigare års kulturnätter. Kulturfesten bjuder på ett digert 
program, som inkluderar invigningen av en utställning på konsthallen: 
Den vita sidans natt. Festen avslutas med ett fackeltåg till Hasiors hästar, 
som kommer att antändas. Nämndens förtroendevalda inbjuds att närvara 
i Luna kulturhus under Kulturfesten, för att bl.a. svara på allmänhetens 
frågor. 

• I år anordnas julmarknad på Torekällberget den 1:a och 2:a advent. 
• Med anledning av planerad bebyggelse vid gamla Rådhuset, kommer en 

arkeologisk förundersökning att genomföras. Utgrävningarna kommer att 
pågå under första delen av nästa år. 

• På förekommen anledning redogör kultur- och fritidschefen för 
förvaltningens åtgärder i syfte att stärka attraktiviteten i Södertälje 
stadskärna. I detta arbete ingår dels den konstnärliga utsmyckningen i 
stadskärnan, dels föreningsdrivna evenemang i stadskärnan, bl.a. 
idrottsevenemang.  
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§ 90 
 

Förvärvande av Rinken 8 & 9 - Fotbollsarenan & 
Hockeyarenan 
Dnr 14/27 

Sammanfattning av ärendet 
Arenabolagen har under en längre tid kämpat med betydande obalanser i sina 
respektive ekonomier. Södertälje sportklubb (SSK), Assyriska FF och Syrianska 
FC har sina ekonomier tätt sammanflätade med respektive arenabolag. I 
realiteten äventyras stora delar av föreningslivet utan kommunala åtgärder. 
Kommunförvaltningen bedömer att ett kommunalt övertagande av arenorna, via 
Telge Fastigheter AB, är nödvändigt för att säkerställa idrottens förutsättningar i 
kommunen. Detta är den mest ansvarsfulla hanteringen ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Förslaget innebär att kommunen på ett betryggande sätt säkerställer 
plan- och istider till barn- och ungdomsverksamheten, samt minimerar risken för 
stora nedskrivningar av utestående fordringar vid arenabolagens eventuella 
konkurs. Kommunförvaltningen föreslår att kommunen via Telge Fastigheter AB 
förvärvar tomträtterna och därefter ska båda arenabolagen likvideras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-10-15. 
Förvaltningens PM daterad 2014-10-15 – Rinken 8. 
Förvaltningens PM daterad 2014-10-15 – Rinken 9. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut, 
med det tillägget att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 
 
Bo Håkan Stockhaus (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Tommy Blomqvist (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Anders Ericson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens 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 fritidsnämnden beslut: 
1. Kommunförvaltningens förslag tillstyrks. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 91 Verksamhetsbidrag till Assyriska FF 

Dnr KFN 14/28 

Sammanfattning av ärendet 
Som en följd av att Södertälje kommun tar över driften av fotbollsarenan upphör 
driftsbidraget till Assyriska FF (hädanefter Assyriska). Driftsbidraget omvandlas 
till ett verksamhetsbidrag. I samband med detta minskas bidraget från 1,5 Mkr 
till 1 Mkr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna medges enligt 
reglementet rätt att lämna s.k. särskilda föreningsbidrag. Särskilda 
föreningsbidrag är sådana bidrag som inte ryms inom någon av bidragsformerna 
i kommunens generella regler och riktlinjer för föreningsbidrag. För kultur- och 
fritidsnämnden gäller att sådana särskilda föreningsbidrag får lämnas inom 
nämndens hela verksamhetsområde. Beviljandet av särskilda föreningsbidrag 
sker efter prövning i varje enskilt fall och skiljer sig därigenom från bidrag enligt 
kommunens generella regler. 
 
Med verksamhetsbidraget följer krav på vissa motprestationer: 

• Assyriska ska aktivt verka för att utveckla tjejidrotten. Minst ett nytt 
flicklag skall startas under 2015.  

• Assyriska ska organisera ”Drive in fotboll” minst två gånger per månad. 
Drive in fotboll ska förläggas till fredag alternativt lördag kväll och pågå 
i tre timmar per kväll, med tidigaste start kl. 22.00.  

• Assyriska ska medverka och bidra till Idrott utan gränsers (IUG) 
verksamhet i kommunens skolor utanför ordinarie skoltid.   

 
Assyriska ska två gånger per år återrapportera resultat och vidtagna åtgärder till 
kultur- och fritidskontoret. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fatta beslut om att bevilja verksamhetsbidrag 
om 1 Mkr till Assyriska för år 2015. Beslutet föreslås göras avhängigt att 
kommunfullmäktige fattar beslut om övertagande av Fotbollsarenan, i enlighet 
med kommunförvaltningens förslag om detta. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-14. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02.  
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Yrkande 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Tommy Blomqvist (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Anders Ericson (KD) 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. Assyriska FF beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 Mkr för år 2015, i 

enlighet med kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2014-
10-14. 

2. Beslutet förutsätter att Kommunfullmäktige fattar beslut om 
Fotbollsarenans övertagande enligt kommunförvaltningens förslag.   

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Assyriska FF 
Akten 
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§ 92 Verksamhetsbidrag till Syrianska FC 

Dnr KFN 14/29 

Sammanfattning av ärendet 
Som en följd av att Södertälje kommun tar över driften av fotbollsarenan upphör 
driftsbidraget till Syrianska FC (hädanefter Syrianska). Driftsbidraget omvandlas 
till ett verksamhetsbidrag. I samband med detta minskas bidraget från 1,5 Mkr 
till 1 Mkr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna medges enligt 
reglementet rätt att lämna s.k. särskilda föreningsbidrag. Särskilda 
föreningsbidrag är sådana bidrag som inte ryms inom någon av bidragsformerna 
i kommunens generella regler och riktlinjer för föreningsbidrag. För kultur- och 
fritidsnämnden gäller att sådana särskilda föreningsbidrag får lämnas inom 
nämndens hela verksamhetsområde. Beviljandet av särskilda föreningsbidrag 
sker efter prövning i varje enskilt fall och skiljer sig därigenom från bidrag enligt 
kommunens generella regler. 
 
Med verksamhetsbidraget följer krav på vissa motprestationer: 

• Syrianska ska aktivt verka för att utveckla tjejidrotten. Minst ett nytt 
flicklag skall startas under 2015.  

• Syrianska ska organisera ”Drive in fotboll” minst två gånger per månad. 
Drive in fotboll ska förläggas till fredag alternativt lördag kväll och pågå 
i tre timmar per kväll, med tidigaste start kl. 22.00.  

• Syrianska ska medverka och bidra till Idrott utan gränsers (IUG) 
verksamhet i kommunens skolor utanför ordinarie skoltid.   

 
Syrianska ska två gånger per år återrapportera resultat och vidtagna åtgärder till 
kultur- och fritidskontoret. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås fatta beslut om att bevilja verksamhetsbidrag 
om 1 Mkr till Syrianska för år 2015. Beslutet föreslås göras avhängigt att 
kommunfullmäktige fattar beslut om övertagande av Fotbollsarenan, i enlighet 
med kommunförvaltningens förslag om detta. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-14. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02. 
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Yrkande 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Tommy Blomqvist (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Anders Ericson (KD) 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. Syrianska FC beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 Mkr för år 2015, i 

enlighet med kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2014-
10-14. 

2. Beslutet förutsätter att Kommunfullmäktige fattar beslut om 
Fotbollsarenans övertagande enligt kommunförvaltningens förslag.   

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Syrianska FC 
Akten 
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§ 93 Internkontrollplaner 2014 - rapportering av 

genomförd internkontroll enligt kultur- och 
fritidsnämndens plan 
Dnr 14/15 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en plan för internkontroll 2014. Från 
och med förra året gör nämnden kontroller endast inom områdena dokument- 
och ärendehantering, arkivering av räkenskapsinformation, samt utbetalning av 
föreningsbidrag.  
 
Resultat av gjord kontroll framgår av bifogad sammanställning av 
blankettredovisning, 3 bilagor, samt redovisning av granskade 
föreningsutbetalningar. Inga avvikelser har identifierats efter granskning enligt 
internkontrollplan. 
 
Kommunstyrelsekontorets granskning som omfattar hela kommunen har inte 
funnit något att anmärka på avseende arkivering av räkenskapsinformation som 
avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
 
Granskning av utbetalning av föreningsbidrag visar att alla i det slumpmässiga 
urvalet är gjorda med särskilt beslut eller fastställd regel som grund. 
Betalningarna har gjorts till adress eller konto, som tillhör angiven mottagare av 
bidraget.   
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30. 
Sammanställning - genomförd granskning av internkontroll 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. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens 
plan 2014 överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsens kontor 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 94 Revideringar av Regler och riktlinjer för föreningsbidrag 
Dnr KFN 13/42 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att införa nya regler och riktlinjer 
för föreningsbidrag. Det nya regelverket har tagits emot väl av föreningarna – 
Södertälje har bl.a. tilldelats priset Sveriges Föreningsvänligaste kommun år 
2011.  
 
Sedan regelverket infördes har det – helt i linje med kommunens arbete med 
ständiga förbättringar – kontinuerligt utvärderats. Kultur- och fritidskontoret har 
under våren 2014 låtit en extern konsult – Utvärderingsringen – genomföra en 
omfattande utvärdering av föreningslivets syn på det reviderade regelverket. 
Utvärderingen har bl.a. innefattat en enkätundersökning. Rapporten har 
presenterats i kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna.  
 
Rapporten från Utvärderingsringen visar att idrottsföreningarna uttrycker 
önskemål om att kommunen ska följa Riksidrottsförbundets regler avseende 
åldern för aktivitetsbidrag, något som föreningarna menar skulle underlätta deras 
rapporterings- och ansökningsförfarande. Kultur- och fritidskontoret har tagit 
ställning till de önskemål från idrottsföreningarna som kommit till uttryck i 
Utvärderingsringens rapport. Ett givet ingångsvärde har varit att eventuella 
revideringar av regelverket endast ska avse fördelningen av den beslutade 
bidragsramen för ett givet år. De föreslagna revideringarna får alltså ingen 
påverkan på kommunens budget för föreningsbidrag som sådan och får således 
inte heller några ekonomiska konsekvenser för kommunen. Mot bakgrund av 
detta, ser kultur- och fritidskontoret ett egenvärde i att vara lyhörd inför de 
berörda föreningarnas uttryckta önskemål. 
 
För att tydliggöra förhållandet mellan kommunens generella regler och riktlinjer 
för föreningsbidrag å ena sidan och nämndernas rätt att bevilja särskilda 
föreningsbidrag å andra sidan, föreslås att det av kommunens regler och 
riktlinjer ska framgå att kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna 
har rätt att efter egen bedömning lämna särskilt föreningsbidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna föreslås besluta att 
kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag revideras så att 
aktivitetsbidrag ska kunna beviljas för åldersgruppen 7-25 år, på så sätt som 
framgår av kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-01. 
Vidare föreslås nämnderna besluta att det i kommunens regler och riktlinjer för 
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föreningsbidrag intas en påminnelse om att kultur – och fritidsnämnden och 
kommundelsnämnderna har rätt att efter egen bedömning lämna särskilt 
föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-01 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 2012-02 
Regler och riktlinjer för föreningsbidrag (populärversion) 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
1. Kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag revideras så att 

aktivitetsbidrag ska kunna beviljas för åldersgruppen 7-25 år, på så sätt 
som framgår av kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-
10-01. 

2. Kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag kompletteras så att 
det framgår att kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna 
har rätt att efter egen bedömning lämna särskilda föreningsbidrag. 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 
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§ 95 Fortsatt drift av 1800-talsveckan på Torekällberget 

Dnr 14/25 

Sammanfattning av ärendet 
Torekällbergets museum har under sommaren 2014 genomfört ett försök med en 
s.k. ”living history”-vecka på Torekällberget, kallad 1800-talsveckan. Avsikten 
var att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer på museet, upplevelser som var 
avsedda att fördjupa och förbättra museets uppdrag att berätta om Södertäljes 
historia på 1800-talet.  Till innehållet föll försöket med 1800-talsveckan väl ut. 
De över 3000 besökarna var mer än nöjda, vilket visade sig i såväl besöksenkäter 
som i ett antal spontana brev, som uttryckte besökarnas uppskattning för 
arrangemanget.  
 
Arbetet med 1800-talsveckan innebar ett omfattande samarbete med en lång rad 
ideella krafter i Södertälje. Årets upplaga av 1800-talsveckan kan ses som en 
testbädd för ett utökat arbete med att erbjuda en rikare kulturupplevelse för såväl 
södertäljebor som besökare. På sikt kan ett sådant arrangemang bidra till att 
stärka Södertäljes attraktivitet, både som besöksmål och bosättningsort. 
 
Ett antal faktorer – inte minst det dåliga vädret under vecka 26 – bidrog till att 
hålla besökarantalet under det antal som hade krävts för en total 
intäktsfinansiering. Kultur- och fritidskontoret bedömer dock att underskottet 
kan hanteras inom befintlig budget, samt att värdet av det genomförda 
arrangemanget överstiger underskottets inverkan på ordinarie verksamheten. 
 
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kontoret i 
uppdrag att planera för ett genomförande av living history-arrangemang även 
under sommaren 2015. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-13. 
Kultur- och fritidskontorets PM (2 st.) daterade 2014-10-15. 

Yrkande 
Ordförande Annas Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Ulf Sundblad (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Tommy Blomqvist (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
 
Nils Carlsson Lundbäck (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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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. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att planera för living history-
arrangemang på Torekällberget under 2015. Planeringsarbetet, med förslag till 
budget, ska redovisas i anslutning till nämndens beredning av verksamhetsplan 
för år 2015. 
 
 
Beslutet expedieras till:    
Akten 
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§ 96 Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Södertälje 
kommun bör ta över ansvaret för Natura 2000/Natur- 
och kulturreservatet på Oaxen” 
Dnr 14/21 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att besluta att: 
 
• Södertälje kommun övertar/köper Natura 2000/naturreservatet på Norra 

Oaxen 
• Södertälje kommun installerar el i Ettans kalkugn för att underlätta 

utvecklingen av besöksnäringen 
 
Det senare förslaget faller inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 
Avseende motionens förslag i övrigt hänvisas till miljönämndens 
ställningstagande. 
 
Ettans kalkugn är byggnadsminne och omfattas av skyddsföreskrifter. Ur 
kulturmiljöskäl finns inga invändningar mot elinstallation så länge den inte berör 
skyddsföreskrifterna. Tillstånd måste sökas av Länsstyrelsen som är 
tillståndsmyndighet för byggnadsminnet. En ökad användning av byggnaden är 
positivt. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-09. 
Centerpartiets motion ” Södertälje kommun bör ta över ansvaret för Natura 
2000/natur/kulturreservatet på Oaxen”. 

Yrkande 
Anders Ericson (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Anna Bohman (S) ställer proposition på kontorets förslag till beslut 
och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-10-09 antas såsom 
nämndens yttrande över motionen ”Södertälje kommun bör ta över ansvaret för 
Natura 2000/Natur- och kulturreservatet på Oaxen.” 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 97 Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför 
barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning" 
Dnr KFN 14/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraternas fullmäktigegrupp väckte den 28 april en motion med 
rubriken "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning". I motionen 
framhålls att läsförståelsen bland svenska elever minskar, samt att situationen är 
mest alarmerande avseende pojkars läsförståelse. Vidare framhålls att tillgången 
på böcker i hemmiljön i vissa delar av Södertälje är mindre god, samt att 
utlåningen till boende i ett antal områden minskat efter att biblioteksfilialerna i 
desamma stängts. Mot bakgrund av detta föreslås i motionen att kultur- och 
fritidskontoret ska ges i uppdrag att ”[…] att utarbeta en strategi för hur 
barnbokbussar kan införas helt eller delvis i Södertälje”. 
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och 
kommundelsnämnderna för yttrande senast 1 december 2014. Kultur- och 
fritidskontoret har berett ärendet och utarbetat följande förslag till yttrande.  
 
Strävan efter att såväl stärka barns läsförståelse som bejaka deras läslust är 
naturligtvis berömvärd och ingår som ett centralt inslag i bibliotekens uppdrag. 
Läsförståelsen utgör en central komponent i barns språkliga utveckling, liksom i 
deras förmåga att bredda sitt perspektiv, växa som människor och lära sig kritisk 
tänkande. Att läsförståelsen även är av central vikt för barns måluppfyllelse i 
skolan, torde vara självklart.  
 
Inom kultur- och fritidskontoret bedrivs i skrivande stund ett omfattande 
utredningsarbete, som syftar till att utarbeta förslag till strukturplan för 
biblioteken – allt i enlighet med kontorets uppdrag i den nya biblioteksplanen. 
Liksom för kommunens kultur- och fritidsverksamhet i övrigt, är barn och unga 
en prioriterad grupp i detta arbete. Som en naturlig del i detta utredningsarbete 
ingår frågan om tillgängligheten till biblioteken, i vid mening. Frågan huruvida 
barnboksbussar är ett lämpligt sätt att stärka tillgängligheten till Södertäljes 
bibliotek, kommer att beaktas inom den pågående utredningen. Att i nuläget ta 
ställning till ett uppdrag om att införa barnbokbussar i Södertälje – vilket är 
kontentan av motionens förslag – skulle innebära att man föregriper 
utredningens slutsatser, vilket vore olyckligt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna föreslås anta kultur- och 
fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30 såsom sitt yttrande över 
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motionen "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning". 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30. 
Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför barnbokbussar i 
Södertälje för ökad läsning" 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  
 
Anders Ericson (KD) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen i dess helhet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 
nämnden bifaller detsamma.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-09-30 antas såsom 
nämndens yttrande över motionen "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad 
läsning". 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 98 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 14/07 

• Ordförandebeslut § 2 2014, Yttrande över förslag till detaljplan för 
Almnäs 5:2 i Södertälje. 

• Beslut om föreningsbidrag nr. 36-37 2014. 
 
§ 99 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr 14/07 

• Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-03 § 71. 
 
§ 100 Rapporter/nämnden informerar 

Dnr 14/06 
  
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon, tillsammans med kultur- och 
fritidschefen och Mattias Lundberg, den 3 oktober deltagit i ett möte om den 
planerade Södertälje International Football Cup. Ett flertal fotbollsplaner 
kommer att anläggas på den gamla golfbanan vid Måsnaryd. Cupens hemsida är 
nu öppen för anmälningar från lag från hela världen. Arrangemanget ligger i 
tiden en vecka före Gothia Cup och sker i samverkan med det senare 
arrangemanget. 
 
Ordföranden rapporterar att Pia Sundhage besökte Södertälje den 7 oktober. 
Dagen inleddes med tal av Sundhage, varefter hon tränade fotbollstjejer från ett 
antal klubbar. 
 
Ordföranden rapporterar att hon och kultur- och fritidschefen den 17 oktober 
deltog vid ett möte i Nykvarn, som samlade chefer och nämndordförande inom 
Södertörnskommunernas kultur- och fritidsförvaltningar. 
 
Ordföranden rapporterar att hon i helgen såg nypremiären av STA:s uppsättning 
av Cabaret, på Sagateatern.  
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§ 101 Övriga frågor  

Dnr 13/52 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anna Bohman (S) anmäler övrig fråga rörande sammanträdesdatum 
i december. Av olika anledningar medför den rådande planeringen, med 
sammanträde torsdagen den 4 december, att flera förtroendevalda och tjänstemän 
är förhindrade att delta. Ordföranden föreslår därför att sammanträdesdatumet 
ändras till den 2 december, med starttid kl. 17.00. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att nämnden ska beslut att ändra datumet för sitt 
decembersammanträde till den 2 december. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut: 
Datumet för kultur- och fritidsnämndens decembersammanträde ändras till den 2 
december. 
 
Expedieras till: 
Akten 

 
 
Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet. 
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