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§ 1 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs med följande förändring. Informationsärendet Val av 
kontaktpolitiker m.m. avhandlas efter beslutsärende Verksamhetsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2015. Det förra ärendet protokollförs under § 5. 

 

§ 2 Allmänhetens frågetsund 

Allmänheten närvarar inte. 

 

§ 3 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr: 15/07 

Sammanfattning av ärendet 
• Ordförande Anna Bohman (S) inleder med att hälsa de förtroendevalda välkomna till 

nämnden. 
• Nämndens förtroendevalda ges möjlighet att presenteras sig. 
• I skrivande stund förs det inom kommunen diskussioner om att under år 2015 arrangera en 

idrottsgala i Södertälje. Tanken är att uppmärksamma idrottsliga framgångar i kommunen 
vid ett samlat tillfälle. För närvarande övervägs ett heldagsarrangemang, där dagen bjuder på 
föreningsarrangerad pröva på-verksamhet och kvällen bjuder på gala med prisutdelning och 
artistuppträdanden. 

• Kultur- och fritidskontoret planerar ett särskilt utbud av aktiviteter under den kommande 
sportlovsveckan. Information om arrangemangen kommer att spridas till allmänheten, bl.a. 
via kommunens hemsida. 

• Kommunledningsgruppen kommer under nästa vecka att genomföra en tvådagarskonferens. 
Bland annat kommer kommunkoncernens organisation att diskuteras. Tanken är att 
möjliggöra effektivitetsvinster inom kommunkoncernen som helhet, bl.a. genom förbättrad 
samverkan mellan kommunala förvaltningar och Telgekoncernens bolag. 

• Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att bredda kommunens utbud av e-tjänster 
– man bedömer att det finns möjligheter till betydande förbättringar. Kultur- och 
fritidskontorets utbud av e-tjänster är relativt utvecklat, främst inom bibliotekens och 
förenings- och anläggningsenhetens områden.  

• Förvaltningen för i skrivande stund diskussioner med Handelshögskolan i Stockholm i syfte 
att utvärdera möjligheterna till ett mer sofistikerat förhållningssätt till nyttobedömningar 
inom kultursfärren. Förhoppningen är att det ska visa sig möjligt att utveckla mer relevanta 
sätt att förhålla sig till bl.a. kvalitativa utvärderingsmetoder inom denna sfär. Ett antal andra 
kommuner i länet är också involverade i diskussionerna. Beroende på utfallet av de 
pågående diskussionerna, kan det bli aktuellt att s.a.s. beställa en utredning i frågan från 
Handelshögskolan.   
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§ 4 Avtal med Oktoberteatern 

Dnr: 15/08 

Sammanfattning av ärendet 
Oktoberteatern är en av Södertäljes mest namnkunniga kulturinstitutioner. Under föregående 
mandatperiod lät kultur- och fritidskontoret en extern konsult utreda möjliga utvecklingsvägar 
för teatern i kommunen. Utredningen mynnade ut i en rapport, i vilken ett vidareutvecklat 
samarbete mellan kommunen och Oktoberteatern förordades. Kultur- och fritidsnämnden har 
tidigare tagit del av denna rapport och ställt sig bakom dess slutsatser.  

Förhållandet mellan Oktoberteatern och kommunen har sedan ett antal år reglerats i särskilda 
avtal, som i regel löpt på ett eller två år. Dessa avtal har bl.a. omfattat frågor om kommunala 
bidrag till Oktoberteatern och dess nyttjanderätt till vissa lokaler. I gengäld har Oktoberteatern 
förbundit sig att bedriva teaterverksamhet med viss inriktning och omfattning; av särskild vikt 
har varit att teaterns föreställningar huvudsakligen riktat sig till barn och unga.  

I skrivande stund bedrivs förhandlingar mellan kommunen och Oktoberteatern, i syfte att få till 
stånd ett fyraårigt avtal. Till saken hör att fullmäktige anslagit 600 tkr till ökat stöd för 
Oktoberteatern under år 2015. I gengäld ska Oktoberteatern utvecklas sin verksamhet, såväl i 
kommunen som i regionen. Detta kan bl.a. ta sig uttryck i ett ökat engagemang inom ramen för 
kultur i skolan/kultur i förskolan, samt ett mer ambitiöst samarbete med närliggande kommuner. 
Kultur- och fritidskontoret avser lägga fram ett förslag till avtal vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde i början av mars. 
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§ 5 Val av kontaktpolitiker m.m. 

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden förväntas engagera sig som kontaktpolitiker för 
någon av kultur- och fritidskontorets enheter. Att vara kontaktpolitiker innebär att den 
förtroendevalde särskilt fördjupar sig i den aktuella enhetens särskilda ansvarsområde och de 
frågor som rör densamma. Som kontaktpolitiker har man även möjlighet att praktisera på sin 
enhet ett antal tillfällen per år. Kultur- och fritidskontorets ambition är att de förtroendevalda så 
lång som möjligt ska kunna vara kontaktpolitiker för en enhet som de hyses särskilt intresse för. 
Därför delas en blankett ut, på vilken varje förtroendevald kan ange de tre enheter som de helst 
vill vara kontaktpolitiker för, med angivande av preferensordning dem emellan.  
 
Vidare presenteras den ordning som under den gångna mandatperioden rått för nämndens 
presidium. Under förra mandatperioden inrättades, genom särskilt beslut, nämndens presidium 
som ett utskott, i syfte att möjliggöra delegation av beslutanderätt till detsamma. Presidiet gavs 
en tvärpolitisk sammansättning, i vilken samtliga partier garanterades insynsplats. Motsvarande 
ordning föreslås för innevarande mandatperiod. Presidiet förslås även ansvara för nämndens 
hantering av konstinköp, i egenskap av konstinköpsdelegation. För konstinköpsärenden föreslås 
en något modifierad beslutsordning. Kultur- och fritidskontoret kommer att utarbeta ett förslag 
till beslut om inrättande av ett presidieutskott och presentera detta vid nämndens nästkommande 
sammanträde. 
 
Slutligen ges en översiktlig presentation av kommunallagens regler om jäv för förtroendevalda, 
varvid nämnden bereds tillfälle att ställa frågor. 
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§ 6 Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 
2015 

Dnr: 15/05 

Sammanfattning av ärendet 
Fördelning av tilldelat kommunbidrag använder föregående års fördelning som bas. 
Kontorsgemensamma uppräkningar, kostnadsfördelningar och effektiviseringsbeting har 
fördelats jämnt procentuellt baserat på verksamhetsens andel av totalt kommunbidrag. Till detta 
tillkommer ett antal direkta satsningar som hänförts direkt till berörd verksamhet. I övrigt har en 
omföring genomförts internt för att ge Torekällberget en grundfinansiering vid ett 
genomförande av 1800-talsveckan 2015. Övriga verksamheter bedöms klara sina uppdrag utan 
ytterligare finansiering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden genomför under 2015 en mindre organisationsförändring där 
Konsthallen och Stadscenen bryts ut ur Luna Kulturhus och skapar fristående verksamheter. 
Verksamheten Nova flyttas från Luna Kulturhus till Kulturskolan och den kvarvarande 
verksamheten Luna Kulturhus byter därmed namn till Biblioteken. Tillhörande finansiering 
följer med vid denna organisationsförändring. Förändringen genomförs för att ge en tydligare 
ekonomisk och målfokuserad uppföljning.  Nedan beskrivs organisationen 2015: 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-26. 
Verksamhetsplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden. 

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

Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Jonny El Zaouki (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Joakim Granberg (RP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Ida Lagerqvist (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Verksamhetsplan för år 2015 fastställs. 
2. Fördelning av nämndbidrag på nämndens verksamheter fastställs enligt följande: 

 
Verksamhet  Nämndbidrag 2015 

Stab administration, Kultur 365 3 907 

Anläggning 65 404 

Förening och fritid 28 132 

Fritid för funktionshindrade 2 145 

Torekällberget 12 795 

Ung fritid 17 337 

Biblioteken 28 511 

Stadsscenen 6 681 

Konsthallen 5 034 

Kulturskolan 19 696 

Nämnd 756 

Summa nämndbidrag 2015 190 399  

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Stadskansliet 

Akten 
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§ 7 Sammanträdesplan 2015 

Dnr: 14/30 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel 10 gånger per år; varje månad med undantag 
för juli och november. Nämndsammanträdena hålls vanligen på en torsdag i slutet av varje 
månad, med undantag för juni – då sammanträdet hålls före midsommar – och december – då 
sammanträdet hålls under andra veckan i månaden. Förslaget till sammanträdesplanen för år 
2015 har utarbetats med utgångspunkt i denna ordning, med vissa modifikationer. Bland annat 
föreslås årets andra sammanträde förläggas till början av mars, istället för slutet av februari. 
Detta för att undvika att sammanträdet förläggs till sportlovsveckan (v. 9). Vidare är båda 
sammanträdena i mars förlagda till tisdagar, i syfte att främja en ändamålsenlig hantering av 
bl.a. helårsbokslutet för år 2014. 

Under den gångna mandatperioden har nämndsammanträdena i regel börjat kl. 17.00. För år 
2015 föreslås en tidigarelagd starttid, till kl. 16.00.  

Då en ny mandatperiod nu inletts, är en stor andel av nämndens förtroendevalda nytillträdda. 
För att ge dem en möjlighet att bekanta sig med kultur- och fritiskontorets olika verksamheter, 
är ambitionen att i stor utsträckning förlägga vårens sammanträden till ett urval av dessa 
verksamheter. Detta innebär att sammanträdena i regel kommer att hållas på annan plats än i 
stadshuset. Liksom tidigare föreslås ordföranden besluta om lokal för sammanträdena. 

Kontoret utreder för närvarande frågan om presidiets utformning, sammansättning och 
arbetssätt. I ljuset av detta har kontoret valt att inte inkludera ett förslag till sammanträdesplan 
för presidiet. 

Förslag till sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2015 
Torsdagen  
2015-01-29 

Tisdagen  
2015-03-03 

Tisdagen  
2015-03-24 

Torsdagen  
2015-04-23 

Torsdagen  
2015-05-28 

Torsdagen  
2015-06-11 

Torsdagen  
2015-08-27 

Torsdagen  
2015-09-24 

Torsdagen  
2015-10-29 

Torsdagen  
2015-12-10 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämndens sammanträdesplan för år 2015 fastställs i enlighet med kultur- och fritidskontorets 
tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Stadskansliet 

Akten 
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§ 8 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Dnr: 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
En kommunal nämnd har rätt att i enlighet med 6 kap. 33 § kommunallagen delegera sin 
beslutanderätt i ett ärende eller i en typ av ärenden, med följande undantag: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 

 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 

 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 

En relativt omfattande delegation av beslutanderätt i rutinartade ärenden, förvaltningsärenden 
och återkommande ärenden är närmast nödvändig för att nämndens förtroendevalda ska kunna 
fokusera på övergripande frågor om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Det 
är brukligt för en nämnd att anta en s.k. delegationsordning; en samlad förteckning över de 
ärenden i vilka nämnden delegerat sin beslutanderätt. 

I och med att en ny mandatperiod påbörjats vid årsskiftet, finns det anledning för nämnden att 
anta en ny delegationsordning. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat förslag till en sådan 
ordning. Den nya delegationsordningen bygger i stor utsträckning på den hittillsvarande, men 
innebär vissa revideringar.  

Nämnden förslås anta kultur- och fritidskontorets förslag till delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-14. 

Kultur- och fritidskontorets förslag till delegationsordning, daterat 2015-01-14. 

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. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets förslag till delegationsordning antas. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 9 Delegation av rätt att fatta beslut att utse 
beslutsattestanter 

Dnr: 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande attestreglemente faller det på nämnderna att utse beslutsattestanter inom sitt eget 
verksamhetsområde. Denna rätt delegeras som regel till kultur- och fritidschefen, som således 
fattar beslut att utse beslutsattestanter. Kultur- och fritidskontoret bedömer att denna lösning är 
ändamålsenlig och bör bestå. Dock föreslås att den delegerade beslutanderätten begränsas i ett 
formellt viktigt hänseende: rätten att utse kultur- och fritidschefen till beslutsattestant delegeras 
inte till denne själv. Med andra ord får kultur- och fritidschefen inte utse sig själv till 
beslutsattestant. För att främja en rationell arbetsordning och korta beslutsvägar, föreslår 
kontoret att rätten att utse kultur- och fritidschefen till beslutsattestant delegeras till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut. 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Rätt att fatta beslut om att utse beslutsattestanter, undantaget rätten att utse kultur- och 

fritidschefen till beslutsattestant, delegeras till kultur- och fritidschefen. 
2. Rätt att fatta beslut om att utse kultur- och fritidschefen till beslutsattestant delegeras till 

kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

 

Beslutet skickas till 
KSK/ekonomi 

Akten 
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§ 10 Detaljplan för Församlingen 27-28 i Järna 

Dnr: 14/34 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har mottagit ett förslag till detaljplan för fastigheterna Försmalingen 
27 och 28 i Järna. Planen syftar till att möjliggöra ändrad användning för fastigheterna, från 
allmänt ändamål till område för skola, bostäder, kontor, handel och kultur.  

Stadsantikvarien har utarbetat ett förslag till yttrande över detaljplanen, i vilket anförs följande. 
Det gamla ålderdomshemmet har ett högt kulturhistoriskt värde och bör ges 
skyddsbestämmelsen q. Brandstationen bör ges varsamhetsbestämmelsen k. Nytillkommande 
byggnader bör utformas med hänsyn till områdets karaktär enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 
§ och samtidigt vara ett uttryck för sin tid. Frågan om eventuellt läge för en förhistorisk boplats 
ska remitteras till Länsstyrelsen, som är tillståndsmyndighet för fornlämningar. 

Nämnden föreslås anta stadsantikvariens förslag till yttrande såsom sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2015-01-13. 

Stadsantikvariens PM daterad 2014-11-20. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontortes förslag till beslut. 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Stadsantikvariens PM daterad 2014-11-20 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till 
detaljplan för Församlingen 27 och 28 i Järna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 
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§ 11 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr: 15/06 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 128. 
• Kommunfullmäktiges protokoll 201-11-24 § 39. 
• Kommunfullmäktiges protokoll 201-11-24 § 40. 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15 § 76. 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15 § 89. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-12 § 213. 
• Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2014-12-08 § 135. 
• Remiss av motion av Joakim Granberg (RP) ”Logistik till och från arenaområdet (AXA, 

Fotbollsarenan). 
• Remiss av motion av Mats Siljebrand (FP) ”Mer parkering vid Månskensrinken”. 
• Remiss av motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp ”Utred kommunens framtida 

ägande av idrottsanläggningar”. 

 

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut  

Dnr: 15/06 

• Beslut om föreningsbidrag nr. 1, 2015 

§ 13 Rapporter / nämnden informerar 

Dnr: 15/07 

Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 16 januari var på premiären av årets 
upplaga av Täljerevyn. Revyn höll som vanligt hög klass. 

  

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 
Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet. 
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