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§ 15 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg. Ordförande Anna Bohman (S) anmäler
tillkommande ärende rörande föreningen Wendelas Vänner. Ida Lagerqvist (FP) anmäler övriga
frågor angående dels biblioteken/tillgång för skolelever, dels utskick av handlingar.

§ 16 Allmänhetens frågetsund
Allmänheten närvarar, men ställer inga frågor.

§ 17 Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek
Dnr: 15/11
Sammanfattning av ärendet

Bibliotekschef Catharina Fogelström redogör för den strukturutredning rörande kommunens
folkbibliotek, som kultur- och fritidskontoret genomfört i samarbete med enheten för utredning
och hållbarhet. Strukturplanen för Södertäljes folkbibliotek har genomförts enligt det uppdrag som
presenterades i biblioteksplanen; att under 2014 se över och komma med förslag på en utökad
biblioteksstruktur som tillgodoser tillgängligheten till bibliotek för fler kommuninvånare. En
översyn av biblioteksstrukturen har gjorts utifrån olika aspekter av tillgänglighet. Analysen visar på
behovet av en tredelad struktur som säkerställer tillgången till bibliotek i centrum, stadsdelarna och
på landsbygden. Den nuvarande biblioteksstrukturen speglar inte kommunens geografi och
befolkningsmässiga sammansättning.

§ 18 Kultur- och fritidschefen informerar
Dnr: 15/07
Sammanfattning av ärendet

• Södertälje kommun och kultur- och fritidskontoren har varit värd för en vänortskonferens,
som samlat kommunens nordiska vänorter: Forssa (Finland), Struer (Danmark) och
Sarpsborg (Norge). Samarbetet med dessa orter har pågått sedan 1950-talet, men med
skiftande intensitet. Vänorterna har nu initierat ett mer långtgående samarbete inom
kulturområdet. Inom ramen för detta samarbete har man bildat ett antal arbetsgruppers, som
kommer att fungera som forum för erfarenhetsutbyte inom vissa särskilt prioriterade
områden. Vänorterna avser även gemensamt ansöka om bidrag från EU, för att möjliggöra
ett fördjupat samarbete och utbyte.
• Årets upplaga av KOF-dagen anordnas den 24 mars på Tom Tits Experiment – anordnande
enhet är Kultur 365. Dagen bjuder på en rad givande föredrag. Nämndens förtroendevalda är
välkomna att anmäla sig till och delta i KOF-dagen.
Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-03-13

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll | 2015-03-04 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

5 (30)

• Södertälje kommun har bjudit in kulturminsiter Alice Bah Kuhnke till kommunen. Statsrådet
har tackat ja till inbjudan och ett besök under hösten planeras nu.
• Kommunen har möjlighet att ansöka om att vara med och anordna Basket-EM för damer
2017. Södertäljes ansökan skulle gälla anordandet av ett gruppspel. Givet Södertäljes status
som en av landets främsta basketstäder, är det naturligt att överväga en ansökan. Beslut om
ansökan måste beslutas i närtid. En eventuell ansökan skulle ställa krav på egen finansiering,
med bedöms å andra sidan komma att medföra betydande fördelar för bl.a. besöksnäringen.
• Arbetet med Södertälje International Football Cup pågår; ett särskilt bolag är under
bildande. När bolaget är bildat kommer erforderliga avtal att kunna tecknas. Vissa frågor
som rör vattenskyddsåtgärder vid det tilltänkta cuppområdet kvarstår att lösa.
• Kommunen avser i februari 2016 för första gången arrangera Idrottshjärtat; en stor gala vid
vilken det gångna årets (d.v.s. 2015) idrottsprestationer kommer att uppmärksammas och
premieras Galan är tänkt att hållas i AXA Sportcenter.
• Kultur- och fritidskontoret har nu tecknat avtal med Kungliga Filharmonikerna rörande
samarbetet inom El Sistema under 2015. Den 28 mars ges två konserter i Stockholms
konserthus, i vilka barn från El Sistema i Södertälje framträder tillsammans med musiker
från Kungliga Filharmonikerna. Konserterna, med namnet Sida vid sida, bjuder bl.a. på
Mozarts Eine kleine Nachtmusik.

Justerandes signum
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§ 19 Yttrande över remiss av förslag till Folkhälsoprogram
2015-18
Dnr: 15/10
Sammanfattning av ärendet

Hållbarhetsutskottet har remitterat rapporten Folkhälsoprogram 2015-2018 till bl.a. kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidskontoret har tagit ställning till programmet och utarbetat
följande förslag till yttrande.
Folkhälsoprogrammet berör kultur- och fritidskontorets enheter, bl.a. genom att uppslag för
utveckling av olika verksamheter ges i programmet. För de förslag som rör förstärkning av
arbetet med utegym och avgiftsfria spontanidrottsplatser, samt ökat stöd till föreningar, ges även
förslag till kostnadsprioriteringar.
Ett positivt och nödvändigt arbete har påbörjats. Folkhälsoprogrammet är en god ansats att
synliggöra kulturens och fritidens betydelse för hälsan. Dock ligger fokus på idrott, vilket gör
att kulturens roll för folkhälsan kommer i skymundan.
Avseende idrotten kan konstateras att det kunskapsunderlag som efterfrågas i
folkhälsoprogrammet i de flesta delar framstår som relevant. Dock bedömer kultur- och
fritidskontoret att uppgifterna i de allra flesta fall kan och bör inhämtas på andra sätt än som
föreslås i programmet – kontoret har bedömt att en eller flera enkäter bör kunna komma ifråga.
Avseende kulturen är det välkommet att denna sfärs inverkan på folkhälsan berörs. Dock måste
ytterligare utredningsåtgärder komma till stånd, om kommunen på ett ändamålsenligt sätt ska
kunna foga in kulturen som ett moment i ett sammanhållet folkhälsoarbete.
Avseende föreningslivet kan konstateras att kultur- och fritidskontoret redan i dagsläget
erbjuder medborgarna ett flertal mötesplatser, bl.a. genom stöd till föreningslivet. Om tanken är
att folkhälsoprogrammet ska kunna vara vägledande i utformningen av sådana mötesplatser, bör
det tydliggöras hur de kan antas främja folkhälsan.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24.
Folkhälsoprogram 2015-18.
Yrkande

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

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut.

Justerandes signum
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24 antas såsom nämndens yttrande
över förslag till Folkhälsoprogram 2015-2018.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 20 Helårsbokslut 2014
Dnr: 14/19
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott mot budget på 263 tkr.
Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna uppgår till 178 993 tkr, en
ökning med 3 % jämfört med föregående år.
Sammanställning (tkr)

Enhet

Nämndbidrag

Avvikelse

Avvikelse

Summa nämnden

179 006

+ 263,3

0,15 %

Nämndens ekonomiska utfall ligger i princip i nivå med lagd budget. Inom nämnden finns en
större spridning av enheternas resultat, där främst två enheter levererar ett underskott, vilket
dock balanseras av övriga enheters överskott. Även externa samarbeten och finansiering har
bidragit till genomförande av investeringar och verksamhet. Nämndens GEH-bedömning
avseende Ekonomi är Bra.
Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med endast smärre
justeringar av bemanningen, men utan större förändringar av utbudet för verksamheterna.
Under år 2014 har investeringar för totalt 4,8 Mkr genomförts. Reinvesteringar utgör 2,4 Mkr
därav.
Avskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr 2014. Prognosen är avskrivningar på 7,1 Mkr för år 2015,
samt 6,6 Mkr för år 2016.
Verksamheten 2014 har genomförts på ett sätt som i stort uppfyller de mål och den inriktning
som är beslutad och nämndens GEH-bedömning avseende Verksamhetsmål är Ok.
Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått.
Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 51,5 %, en minskning med över 10 % -enheter jämfört
med föregående år. Antalet årsarbeten uppgår till 143 vid slutet av året, jämfört med 147 vid
motsvarande tidpunkt förra året. Personalens uppmätta HME minskar något under året jämfört
med tidigare år, men minskningen är mindre än vad kommunen som helhet uppvisar. Nämndens
GEH-bedömning avseende Personalmål är Bra.
Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal –
god ekonomisk hushållning är Ok.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23.
Bokslutsrapport 2014 – för Kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signum
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Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut
Jonny El Zaouki (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Lukas Hållkvist (M) yrkar, med förändring av kontorets förslag till beslut i viss del, att nämnden
ska besluta att endast överlämna årsbokslutet, utan att först godkänna det.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut, mot bifall till Lukas Hållkvist
(M) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Bokslutsrapport 2014 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Reservation

Lukas Hållkvist (M) och Christien Gylefors (M) reserverar sig till protokollet till förmån för
Lukas Hållkvist yrkande.
Särskilt yttrande

Joakim Granberg (RP) yttrar att han ansluter sig till nämndens beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 21 Medborgarförslag "Förläng öppettiderna på
Stadsbiblioteket”
Dnr: 14/31
Sammanfattning av ärendet

Södertälje kommun har mottagit ett medborgarsförslag, i vilket utökade öppettider på
stadsbiblioteket förordas. Enligt förslagsställaren kan man förvänta sig positiva effekter på såväl
måluppfyllelsen i skolan som integrationen, om öppettiderna utökas.
Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Kultur- och
fritidskontoret har tagit del av medborgarförslaget och utarbetat ett förslag till svar.
Såsom förslagsställaren framhåller, finns det behov av lugna studieplatser i kommunen – såväl
för skolelever som för högskolestudenter. Bibilioteken är för många en naturlig plats att studera,
varför deras öppettider är relevanta i detta avseende. I förhållande till såväl riket som länet har
Södertälje kommun relativt generösa öppettider, även om de varierar mellan kommunens olika
bibliotek.
Öppettiderna på bibilioteken är en av de tillgänglighetsfaktorer som identifieras i det förslag till
strukturplan, som kontoret utarbetat. Tillsammans med exempelvis bibliotekens geografiska
placering, påverkar bibliotekens öppettider tillgången till studieplatser. I strukturplanen förordas
en satsning på biblioteksfilialer i vissa områden, såsom Ronna och Hovsjö. Etablerandet av
biblioteksfilialer innebär även ett ökat utbud av studieplatser, med större geografisk spridning.
En sådan åtgärd bedöms medföra större nytta, avseende tillgängligheten till studieplatser, än
förlängda öppettider på stadsbiblioteket. Frågan om öppettiderna på biblioteket bör därför inte
ses isolerat från andra tillgänglighetsfaktorer.
Sammanfattningsvis är det, liksom förslagsställaren framhåller, angeläget att elever och
studenter på alla nivåer tillförsäkras god tillgång till studieplatser. Detta är inte minst sant för de
elever som av olika anledningar har svårt att få studiero i hemmet. Öppettiderna på bilioteket är
en av de faktorer – men inte den enda – som påverkar tillgången på studieplatser i kommunen.
Då tillgången på studieplatser stärks, bör det ske genom samordnade åtgärder, i vilka förändrade
öppettider på biblioteken kan vara en komponent.
Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16 såsom
sitt svar med anledning av medborgarförslag "Förläng öppettiderna på Stadsbiblioteket”.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16.
Medborgarförslag "Förläng öppettiderna på Stadsbiblioteket”.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ida Lagerqvist (FP) yrkar att kultur- och fritidskontoret ska ges i uppdrag att utreda dels behovet
av ett utökat öppethållande, dels kostnaden för detsamma.
Justerandes signum
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till Ida
Lagerqvist (FP) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det
senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16 antas såsom nämndens svar på
medborgarförslaget ” Förläng öppettiderna på Stadsbiblioteket”.
Reservation

Ida Lagerqvist (FP) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerandes signum
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2015-03-13

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll | 2015-03-04 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

12 (30)

§ 22 Avtal med Oktoberteatern
Dnr: 15/08
Sammanfattning av ärendet

Kommunen bedriver sedan lång tid ett samarbete med Oktoberteatern, Södertäljes mest
namnkunniga teaterinstitution. Samarbetet har reglerats i särskilda avtal, som omfattat dels
bidrag till Oktoberteater, dels vissa åtaganden från teaterns sida.
Kultur- och fritidskontoret har låtit en extern konsult utreda hur teatern i Södertälje kan
vidareutvecklas. Utredningsarbetet har utmynnat i en rapport, i vilken bl.a. föreslås att
kommunens sammarbete med Oktoberteatern vidareutvecklas och fördjupas. En viktig
komponent av detta samarbete är ambitionen att utveckla Oktoberteatern till en regionteater.
Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig bakom rapporten och dess slutsatser.
Kommunfullmäktige anslog i Mål & Budget 2015-17 600 tkr för arbetet med en regionteater –
medlen togs in som en tillkommande post i kultur- och fritidsnämndens budget. Mot bakgrund
av ambitionen att utveckla samarbetet med Oktoberteatern, har kultur- och fritidskontoret
bedrivit förhandlingar med teatern. Kontoret och teatern har gemensamt strävat efter att få till
stånd ett flerårigt avtal, med en högre bidragsnivå och en i motsvarande mån ökad
ambitionsnivå. Parterna har enats om bilagt förslag till avtal.
Avtalet föreslås löpa över 4 år. Bidragsnivån räknas upp med den tillkommande belopp som
fullmäktige beslutat, d.v.s. 600 tkr. Oktoberteatern åtar sig att öka sin verksamhet, med
avseende på omfattning och ambitionsnivå. Därtill förbinder sig Oktoberteatern att aktivt verka
för att etablera samarbeten med scenkonstutövare i regionen, samt bredda sitt utbud av sådan
verksamhet som kommer kommunmedborgarna till godo. Vidare bedömer kontoret att det
föreslagna avtalet dels kommer att få positiva effekter på kultur i skola/kultur i förskola
(KIS/KIF), dels kommer att bidra till att Oktoberteaterns verksamhet i större utsträckning
kommer kommundelsinvånarna till godo.
Avtalsförslaget har utformats så att de säkerställer en högt mått av konstnärlig och kreativ frihet
för Oktoberteatern. Med anledning av avtalsförhandlingarna har Oktoberteatern tillsatt en ny,
extern styrelse, bestående av personer med en gedigen teaterkompetens. I förslaget till avtal har
även intagits ett särskilt krav på att kultur- och fritidsnämnden ska vara representerad i
Oktoberteaterns styrelse. Styrelsen sammansättning – med nämndens representant – skapar
förutsättningar för den valda avtalsmodellen, med bibehållen insyn för nämnden.
Jäv

Jonny El Zaouki (MP) och Lamia Milkon (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24.
Förslag till Avtal om verksamhetsbidrag till Oktoberteatern.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Justerandes signum
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Mattias Lundberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ida Lagerqvist (FP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Tommy Hansson (SD) yrkar avslag till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot Tommy Hanssons
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller det förra och avslår det senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Avtal om verksamhetsbidrag ingås med Oktoberteatern i enlighet med kultur- och
fritidskontorets förslag till Avtal om verksamhetsbidrag till Oktoberteatern.
Reservation

Tommy Hansson (SD) anmäler och inkommer med skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Oktoberteatern
Akten

Justerandes signum
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§ 23 Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
"Utred kommunens framtida ägande av
idrottsanläggningar"
Dnr: 14/36
Sammanfattning av ärendet

Kristdemokraterna har i fullmäktige väckt en motion som innefattar ett förslag till en långsiktig
utredning av ägandet av idrottsanläggningar i Södertälje kommun, såväl ur ett ekonomiskt
perspektiv som ur ett jämställdhetsperspektiv. Motionen har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidskontoret har tagit ställning till motionen samt dess förslag och
har utarbetat ett förslag till yttrande över desamma.
Det är naturligt så att olika idrotter ställer olika krav på anläggningar. Ridsportsanläggningar
måste utformas med hänsyn till hästarnas behov, medan exempelvis fotbollen inte
behöverbeakta motsvarande typer av krav. Kultur- och fritidskontoret genomför i skrivande
stund enutredning avseende kostnaden för driften av kommunens olika anläggningar.
Utredningen kommer att kunna utgöra underlag för en fördjupad politisk diskussion om
huruvida kostnaderna är rimligt fördelade mellan olika verksamheter.
Utbudet av olika typer av idrottsanläggningar kan antas påverka jämställdheten i
idrottsutövandet i stort, men inte könsfördelningen inom en given idrott. Att olika kön är
överrepresenterade inom olika idrotter är en faktor som bör beaktas när nya anläggningar
planeras och byggs.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-10.
Motion av Kristedemokraternas fullmäktigegrupp "Utred kommunens framtida ägande av
idrottsanläggningar".
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

Kultur- oh fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-10 antas såsom nämndens yttrande
över motionen "Utred kommunens framtida ägande av idrottsanläggningar"

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes signum
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§ 24 Inrättande av och val till presidieutskott
Dnr: 15/13
Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen medger att en nämnds beslutanderätt i ett ärende eller typ av ärenden
delegeras. Delegation kan ske till en namngiven förtroendevald eller tjänsteman, eller till ett
utskott. Det är alltså endast ett utskott som kan utöva kollektiv delegerad beslutanderätt. I den
mån fullmäktige inte fattat beslut om utskott för en nämnd, står det nämnden fritt att själv
besluta att inrätta ett eller flera utskott.
Delegation till ett utskott medför klara fördelar, då den bidrar till en snabbare och enklare
ärendehantering i vissa fall, med bibehållen tvärpolitisk insyn.
Under de senaste mandatperioderna har kultur- och fritidsnämnden inrättat ett presidieutskott,
som bestått av dels nämndens ordinarie presidium (d.v.s. ordförande och 1:e samt 2:e vice
ordförande), dels representanter för övriga partier. De sistnämnda har givits närvaro- och
yttranderätt, medan beslutanderätt har varit förbehållen det ordinarie presidiet. Representationen
för de presidier som inte ingår i nämndens ordinarie presidium har utövats av den
förtroendevalde som, enligt fullmäktiges vid varje tidpunkt gällande beslut, står som förstanamn
för respektive parti. Detta har gällt oavsett om den förtroendevalde i fråga är ledamot eller
ersättare. Vid förfall för denne representant, har det ankommit det på varje parti att i
hans/hennes ställer sända en ersättare från det egna partiet.
Denna ordning bedöms vara lämplig och bör därför bestå.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta ett
presidieutskott enligt följande.
• Utskottet ska benämnas presidieutskottet.
• Utskottet ska bestå av följande förtroendevalda med beslutanderätt:
- Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.
- 1:e vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.
- 2:e vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.
- Vid förfall för någon av dessa förtroendevalda, ankommer det på respektive parti att utse
en ersättare. Ersättaren får dock inte utöva beslutanderätt, men har närvaro- och
yttranderätt.
• Utskottet ska därutöver bestå av följande förtroendevalda med närvaro- och yttranderätt,
men inte beslutanderätt:
- En representant från varje parti som har en förtroendevald i kultur- och fritidsnämnden,
undantaget de partier som har förtroendevalda som ingår i nämndens ordinarie
presidium.
- Representation i presidiet ska utövas av den förtroendevalde som, enligt fullmäktiges vid
varje tid gällande beslut, står som förstanamn för sitt parti i kultur- och fritidsnämnden.
- Vid förfall för den ordinarie representanten, ankommer det på varje parti att bland sina
egna förtroendevalda i nämnden utse en ersättare.

Justerandes signum
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Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-05
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

1. Nämnden inrättar ett utskott, som ska benämnas presidieutskottet.
2. Presidieutskottet ska bestå av kultur- och fritidsnämndens ordinarie presidium, d.v.s.
ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordföranden. Dessa ska ha beslutanderätt i
presidieutskottet.
3. Presidieutskottet ska därutöver bestå av en representant för varje parti som inte har en
förtroendevald i nämndens ordinarie presidium. Dessa ska ha närvaro- och yttranderätt, men
inte beslutanderätt. Respektive representant ska vara den förtroendevalde i kultur- och
fritidsnämnden som, enligt fullmäktiges vid varje tid gällande beslut, står som förstanamn
för sitt parti i nämnden
4. Vid förfall för ordinarie representant enligt p. 2 eller 3, ankommer det på respektive parti att
bland sina förtroendevalda i nämnden utse en ersättare. Denne ersättare har närvaro- och
yttranderätt, men aldrig beslutanderätt.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 25 Inrättande av och val till konstinköpdelegation
Dnr: 15/12
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritisnämnden fyller en viktig funktion inom ramen för offentlig utsmyckning.
Nämnden ansvarar för beslut om utsmyckningsuppdrag inom ramen för den s.k. 1 %-regeln,
d.v.s. att 1 % av kostnaden för nyproduktion av fastigheter ska avsättas för utsmyckning.
Nämndens uppgifter inom detta område handhas av hävd av den s.k. konstinköpsdelegationen;
ett utskott inom nämnden till vilket beslutanderätt delegerats.
Under den gångna mandatperioden har konstinköpsdelegationen helt samordnats med
presidieutskottet. Detta har i viss mån bidragit till osäkerhet avseende beslutsförhet m.m. Det
har alltså funnits anledning att se över utformningen av kontsinköpsdelegationen, i egenskap av
utskott. Även arbetsordningen för delegationen har setts över, men den frågan hanteras i ett
separat ärende.
Beslut om offentlig utsmyckning är och bör vara frikopplade från partipolitiska överväganden,
varför en uttalat tvärpolitisk sammansättning bör gälla. Detta bör även få genomslag avseende
beslutsordningen. Samtidigt finns det ett egenvärde i att kunna samordna
konstinköpsdelegationens arbete med presidieutskottets. Kultur- och fritidskontoret föreslår
därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta en konstinköpsdelegation vars
medlemmar är de förtroendevalda som vid varje tidpunkt ingår i nämndens presidieutskott. För
konstinköpsdelegationen ska dock gälla att totalt sex stycken förtroendevalda ska ges
beslutanderätt. Av dessa sex personer bör tre utgöras av nämndens ordinarie presidium, d.v.s.
nämndens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Därutöver föreslås nämnden bland
presidieutskottets övriga medlemmar välja tre förtroendevalda, som ges rätt att delta i beslut om
konstinköp och offentlig utsmyckning. Övriga medlemmar i presidieutskottet ska ha närvarooch yttranderätt i konstinköpsdelegationen. Kontoret föreslår att av två av de förtroendevalda
som ges beslutanderätt ska komma från oppositionen och en ska komma från majoriteten.
Eftersom konstinköpsdelegationen i den föreslagna utformningen består av ett jämt antal
förtroendevalda, bör ordföranden ges utslagsröst vid lika röstetal.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-05.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med tillägget att Jan
Strannerud (V) ska väljas till sådan medlem av konstinköpsdelegationen som ska ha
beslutanderätt.
Lukas Hållkvist (M) yrkar, med tillägg till kontorets förslag till beslut, att nämnden ska besluta
att Ida Lagerqvist (FP) och Birgitta Rolander (C) ska väljas till sådana medlemmar av
konstinköpsdelegationen som ska ha beslutanderätt.

Justerandes signum
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Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Lukas Hållkvist (M) tilläggsyrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

5. Nämnden inrättar ett utskott, som ska benämnas konstinköpsdelegationen.
6. Konstinköpsdelegationen ska bestå av samma förtroendevalda som ingår i presidieutskottet
7. Kultur- och fritidsnämndens ordinarie presidium, d.v.s. ordföranden samt 1:e och 2:e vice
ordförande, ska ha beslutanderätt i konstinköpsdelegationen.
8. De Jan Strannerud (V), Ida Lagerqvist (FP) och Birgitta Rolander (C) ska likaledes ha
beslutanderätt i konstinköpsdelegationen.
9. Övriga medlemmar i presidieutskottet har närvaro- och yttranderätt i
konstinköpsdelegationen.
10. Om ett beslut går till votering och det vid votering blir lika röstetal, ska den person som
tjänstgör som ordförande ha utslagsröst. Vid förfall för ordinarie ordförande tjänstgör i
första hand 1:e vice ordförande, i andra hand 2:e vice ordförande och i tredje hand den som
under längst sammanhängande tid tjänstgjort som förtroendevald i kultur- och
fritidsnämnden.
11. Vid förfall för ordinarie förtroendevald i konstinköpsdelegationen, ankommer det på
respektive parti att bland sina förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden utse en ersättare.
Ersättaren har därvid såväl beslutanderätt som närvaro- och yttranderätt.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 26 Val av kontaktpolitiker
Dnr: 15/15
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda förväntas engagera sig som kontaktpolitiker för
någon av kultur- och fritidskontorets enheter. Att vara kontaktpolitiker innebär att den
förtroendevalde 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 vid
ett antal tillfällen per år.
Nämndens förtroendevalda har beretts möjlighet att ange sina preferenser avseende de enheter
de vill vara kontaktpolitiker för. Av nämndens 22 förtroendevalda är det endast ordföranden
som inte utses till kontaktpolitiker; ordföranden förväntas inom ramen för sitt uppdrag fördjupa
sig i samtliga enheters verksamhets- och ansvarsområde. Alltså ska 21 förtroendevalda väljas
till kontaktpolitiker för totalt sju enheter, vilket ger tre kontaktpolitiker per enhet. Kultur- och
fritidskontoret har, baserat på de förtroendevaldas uttryckta preferenser, utarbetat ett förslag till
kontaktpolitiker för respektive enhet. Förslaget har baserats på följande överväganden.
• Varje enhet ska ha tre kontaktpolitiker.
• Varje enhet ska ha kontaktpolitiker från minst två partier.
• De förtroendevaldas preferenser ska så lång som möjligt beaktas.
Med utgångspunkt ovanstående, har kontoret utarbetat ett förslag, som nämnden föreslås
fastställa.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-05.
Yrkande

Birgitta Rolander (C) yrkar, med tillägg till kontorets förslag till beslut, att nämnden ska besluta
att en förtroendevald ska kunna vara kontaktpolitiker för mer än en enhet, om den
förtroendevalde så önskar.
Med anledning av Birgitta Rolanders (C) yrkande, anmäler ett antal förtroendevalda att de
önskar vara kontaktpolitiker för ytterligare enheter enligt följande:
Jonny El Zaouki (MP) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Kulturskolan.
Birgitta Rolander (C) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Förening och anläggning.
Beata Kuniewicz (SD) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Ung fritid.
Jan Strannerud (S) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Torekällberget.
Rolf Wikner (S) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Biblioteken.
Mattias Lundberg (S) anmäler sig även som kontaktpolitiker för Stadsscenen.
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Propositionsordning

Ordförande Anna Bohman (S) ställer först proposition på kontorets förslag till beslut och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter proposition på Birgitta Rolanders (C) yrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kontaktpolitiker för kultur- och fritidskontorets olika verksamheter fastställs enligt följande:
Kulturskolan

Förening och anläggning

Izla Malkey Racho (S)

Robil Haidari (S)

Emmy Swärd (V)

Christer Björk (M)

Lamia Milkon (KD)

Jan Strannerud (V)

Jonny El Zaouki (MP)

Birgitta Rolander (C)

Ung fritid

Torekällberget

Johan Andersson (FP)

Rolf Wikner (S)

Jonny El Zaouki (MP)

Tommy Hansson (SD)

Mattias Lundberg (S)

Bitte Stümer (S)

Beata Kuniewicz (SD)

Jan Strannerud (V)

Konsthallen

Biblioteken

Lukas Hållkvist (M)

My Björk (MP)

Eric Matteoni (S)

Beata Kuniewicz (SD)

Karin Östlund (S)

Ida Lagerqvist (FP)
Rolf Wikner (S)

Stadsscenen

Christine Gylefors (M)
Birgitta Rolander (C)
Joakim Granberg (RP)
Mattias Lundberg (S)
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 27 Val av handikappolitiska ombud
Dnr: 15/14
Sammanfattning av ärendet

Kommunala handikapprådet är kommunens organ för samverkan med
handikapporganisationerna. Rådet tillför kommunal verksamhet och planering kunnande och
erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer. Vidare ska
rådet verka för att FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
respekteras, beaktas och efterföljs i den kommunala verksamheten.
Varje nämnd ska bland sina förtroendevalda välja två handikappolitiska ombud, som särskilt ska
verka för att frågor om tillgänglighet, funktionsnedsättningar och funktionshinder lyfts fram och
beaktas av nämnderna. De handikappolitiska ombuden förväntas dels bevaka dessa frågor inom
ramen för sitt nämnduppdrag, dels fördjupa sig inom handikappolitiska frågor. Vidare innefattar
uppdraget deltagande i de ombudskonferenser som kommunala handikapprådet anordnar.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att bland sina förtroendevalda välja två handikappolitiska
ombud; ett från majoriteten och ett från oppositionen.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-05.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar att Rolf Wikner (S) ska väljas till handikappolitiskt ombud.
Lukas Hållkvist (M) yrkar att Johan Andersson (FP) ska väljas till handikappolitiskt ombud.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lukas Hållkvist yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Rolf Wikner (S) väljs till handikappolitiskt ombud.
2. Johan Andersson (FP) väljs till handikappolitiskt ombud.
Beslutet skickas till

Akten
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§ 28 Val representanter i styrelsen för Stockholms läns
museum
Dnr: 15/16
Sammanfattning av ärendet

Stockholms läns museum är Storstockholms eget museum. Museet arbetar för att göra alla
medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av dess kulturmiljöer. Stockholms läns
museum har en stor uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnadsvård och foto. Södertälje
kommun är – tillsamman med Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna och Stockholms
kommuner samt Stockholms läns hembygdsförbund – en av museets huvudmän. Södertälje
kommun är representerad i museets styrelse med en ordinarie ledamot och en ersättare.
Eftersom en ny mandatperiod nu inletts, behöver val av kommunens representanter i museets
styrelse åter förrättas. Det ankommer på kultur- och fritidsnämnden att förrätta detta val.
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att välja en förtroendevald från
majoriteten till ordinarie ledamot av Stockholms läns museum styrelse, samt att välja en
förtroendevald från oppositionen till ersättare för denne. Ordinarie ledamot kan med fördel ingå
i nämndens presidium.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-05.
Yrkande

Jonny El Zaouki (MP) yrkar att Anna Bohman (S) ska välja till kommunens ordinarie
representant i museets styrelse.
Lukas Hållkvist (M) yrkar att Christine Gylefors (M) ska väljas till kommunens suppleant i
museets styrelse.
Propositionsordning

Ordförande Anna Bohman (S) ställer proposition på Jonny El Zaoukis (MP) yrkande och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lukas Hållkvist (M) yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Anna Bohman (S) väljs till ordinarie ledamot av Stockholms läns museums styrelse.
2. Christine Gylesfors (M) väljs till ersättare för den ordinarie ledamoten i Stockholms läns
museums styrelse.
Beslutet skickas till

Stockholms läns museum
Akten
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§ 29 Detaljplan för Grusåsen 1:4 m.fl.
Dnr: 15/17
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har mottagit detaljplan för Grusåsen 1:4 m.fl. för yttrande.
Detaljplanen har tidigare varit ute på remiss, men av oklara orsaker inte remitterats till kulturoch fritidsnämnden. Nämnden bör därför yttra sig över densamma.
Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, utarbetat ett förslag till
yttrande över detaljplanen, med innebörd enligt följande. Planen syftar till ändrad
markanvändning från parkeringsändamål och allmänplatsmark/park till byggrätt för
bostadsändamål. Området är utpekat som av högt kulturhistoriskt värde. Planförslaget innehåller
varsamhetsbestämmelser som ger förutsättningar för bevarandet av områdets karaktär samt fbestämmelse om att nybyggnad skall utformas med hänsyn till områdets karaktärsdrag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19 såsom
sitt yttrande över detaljplan för Grusåsen 1:4 m.fl.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19.
Stadsantikvariens PM daterad 2015-02-18.
Granskning av detaljplan för fastigheten Grusåsen 1:4 m.fl.
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

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19 antas såsom nämndens yttrande
över detaljplan för Grusåsen 1:4 m.fl.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten

Justerandes signum
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§ 30 Detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl.
Dnr: 15/18
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl. för yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, utarbetat ett förslag till
yttrande över detaljplanen, med innebörd enligt följande.
Planändringen syftar till att möjliggöra nybyggnad av multihall samt utbyggnad av befintlig
sport- och gymnastikhall inom fastigheterna Rosenlund 1:31 m.fl., med verksamheter för kultur
och fritid samt skoländamål. Planförslaget föreslår skyddsbestämmelsen q för
Rosenborgsskolan samt varsamhetsbestämmelsen k för Rosenborgshallen, vilket är positivt. Det
är även positivt att alléträden längs Erik Dahlbergs väg skyddas/förnyas. Ny bebyggelse bör ges
en modern och hög arkitektonisk kvalitet för att tillföra stadsbilden ett miljöskapande värde.
Tillbyggnader bör snarare avvika från än efterlikna den ursprungliga Rosenborgshallen.
Höjdstudier bör göras för att inte tillkommande byggnader inom kvarteret ska dominera
Rosenborgsskolans monumentalitet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta stadsantikvariens PM daterad 2015-02-19 såsom sitt
yttrande över detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-02-20.
Stadsantikvariens PM daterad 2015-02-19.
Granskning av detaljplan för fastigheten Rosenlund 1:31 m.fl.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jonny El Zaouki (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Tommy Hansson (SD) 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

Stadsantikvariens PM daterad 2015-02-19 antas såsom nämndens yttrande över detaljplan för
Rosenlund 1:31 m.fl.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten

Justerandes signum
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§ 31 Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Mer parkering vid
Månskensrinken”
Dnr: 15/09
Sammanfattning av ärendet

Mats Siljebrand skriver i en motion att Folkpartitet Liberalerna vill att kommunfullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt kultur- och fritidsnämnden att upprusta
och utvidgar parkeringen i anslutning till isbanan Månskensrinken. Detta med anledning av det
planerade byggandet av multihallen i området, men även på grund av sjuhusets utbyggnad,
markparkeringar som försvinner vid bostadsbyggande etc.
Samhällsbyggnadskontoret, i samråd med Kultur och fritidskontoret, föreslår tekniska nämnden
och kultur och fritidsnämndens att ge kontoren i uppdrag att utreda om området är lämpligt att
nyttjas som parkering eller om området ska utvecklas till idrottsändamål
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-19.
Kartbilaga.
Motion av Mats Siljebrand (FP) "Mer parkering vid Månskensrinken".
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Ida Lagerqvist (FP) yrkar att nämnden ska besluta att tillstyrka motionen enligt dess lydelse.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till Ida
Lagerqvists (FP) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det
senare.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kontoren ges i uppdrag att tillsammans utreda om området är lämpligt att nyttjas som
parkering eller om området ska utvecklas för idrottsändamål.
2. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-19 antas som nämndens yttrande över
motionen "Mer parkering vid Månskensrinken".
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 32 Föreningen Wendelas Vänner
Dnr: 15/19
Sammanfattning av ärendet

Föreningen Wendelas Vänner bildades 1983, med det huvudsakligt syfte att rädda Wendela
Hebbes sommarhus i Snäckviken i Södertälje från rivning. Efter 15 år och många turer kunde
huset återinvigas på ny tomt centralt i Södertälje. Föreningen har under åren utvecklats till en
litterär förening med en rik programverksamhet i Wendelas Hus. Föreningen ser också som sitt
syfte att sprida kännedom om främst de båda pionjärerna Wendela och Signe Hebbe.
Föreningen äger förvisso Wendela Hebbe Huset, men inte den fastighet på vilket det står.
Fastigheten har hittills upplåtits till föreningen genom ett nyttjanderättsavtal, som dock löper ut
i år. Föreningen har med anledning av detta initierat diskussioner med kultur- och
fritidskontoret, i syfte få till stånd en långsiktig plan för samarbete mellan föreningen och
kommunen.
Kultur- och fritidskontoret bör ges i uppdrag att utreda hur samarbetet med föreningen bäst kan
utformas för att stärka kommunens kulturliv och ta tillvara det historiska arv som Wendela
Hebbes Hus utgör.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar att kultur- och fritidskontoret ska ges i uppdrag att utreda
hur samarbetet med föreningen Wendelas Vänner bäst kan utformas för att stärka kommunens
kulturliv och ta tillvara det historiska arv som Wendela Hebbes Hus utgör.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att utreda hur samarbetet med föreningen Wendelas
Vänner bäst kan utformas för att stärka kommunens kulturliv och ta tillvara det historiska arv
som Wendela Hebbes Hus utgör.

Beslutet skickas till

Föreningen Wendelas Vänner
Akten

Justerandes signum
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§ 33 Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr: 15/06
• Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Lyft Torekällberget till högre höjder”.
• Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp ”Ge nystart till föreningsdriven
svenskundervisning”
• Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 (sammanställning).

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: 15/06
•

Beslut att utse beslutsattestanter nr. 01-02 2015.

§ 35 Rapporter / nämnden informerar
Dnr: 15/07
Eric Matteoni (S) informerar om att en debatt om Orionkullens framtid kommer att hållas den 5
mars kl. 18.30 på galleri Kretsen.
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon deltagit i ett antal möte om den planerade
Södertälje International Football Cup.
Ordföranden rapporterar att hon träffat representanter för den golfklubb som står bedriver
verksamhet vid Wasa Golfcenter.
Ordföranden rapporterar att hon deltog i föreningsbidragsberedningens sammanträde den 18
februari.
Ordföranden rapporterar att hon den 20 februari deltog i ett möte med SBBK avseende
möjligheten för kommunen att lämna in en ansökan om att delta i arrangerandet av EM i basket
för damer 2017.
Ordföranden rapporterar att hon den 23 februari, som inbjuden talare, höll ett anförande för
Södertälje Rotaryklubb, på temat ”Kultur och idrott som drivkraft för utvecklingen av
Södertälje”.
Ordföranden rapporterar att hon den 26 februari deltog i ett möte med SSS, tillsammans med
chefen för Förening och anläggning. Vid mötet fördes samtal om dels framtided för Sydpoolen,
dels framtiden för bad- och simanläggningar i kommunen generellt.
Ordföranden rapporterar att hon den 26 februari träffade ledningen för föreningen Wendela
Vänner. Föreningens nyttjanderättsavtal avseende den fastighet, på vilken förenings hus är
beläget, kommer att gå ut i år, varför det finns anledning att se över det sätt på vilket samarbetet
mellan kommunen och föreningen strukturerats.
Lukas Hållkvist (M) rapporterar att det den 14 februari hölls vernissage i Konsthallen för två
parallella utställningar. Den ena, "Öde – det bortglömda Sverige", är en fotodokumentation om
Justerandes signum
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övergivna miljöer. Den andra är en vandringsutställning från Grafikens hus, "Vi har en viktig
grej på gång – konsten att förändra med bild", i vilken sju svenska serietecknare presenteras.

Justerandes signum
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§ 36 Övriga frågor
Ida Lagerqvist (FP) väcker övrig fråga angående biblioteken/tillgång för skolelever. Med
anledning av den mediala uppmärksamhet som frågan om elevers tillgång till stadsbiblioteket
fått den senaste tiden, ställer Ida Lagerqvist frågor om hur samarbetet mellan skolan å ena sidan
och folkbiblioteken å andra sidan ser ut. Kultur- och fritidschefen och bibliotekschefen redogör
för det samarbete som bedrivs. Det råder inga meningsskiljaktigheter mellan
utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret rörande den roll som folkbiblioteken kan
fylla som stöd åt skolorna. Det huvudsakliga ansvaret för bibliotekstillgången för skolelever
åligger skolbiblioteken – utvecklingen av dessa är en prioriterad insats för utbildningskontoret.

Ida Lagerqvist (FP) väcker övrig fråga angående utskick av handlingar. Till innevarande
sammanträden har handlingar skickats ut i flera omgångar, varav en relativt nära inpå
sammanträdet. Ida Lagerqvist ställer med anledning av detta frågor om hur rutinerna för utskick
av handlingar ser ut. Kultur- och fritidskontoret redogör för gällande rutiner, enligt vilka
beslutsunderlag ska skickas ut i slutet av veckan, två veckor innan nästa nämndsammanträde.
Av olika anledningar är det ibland nödvändigt med extra utskick. Dessa ska dock som absolut
huvudregel ske senast veckan innan nästa nämndsammanträde.

Beata Kuniewicz (SD) ställer frågor om möjligheten för föreningar att utnyttja isytorna vid
AXA Sportcenter under april månad. Kultur- och fritidskontoret klargör de möjligheter för detta
som finns.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.

Justerandes signum
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Reservation
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 4 mars 2015 ärende 9
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot nämndens beslut att teckna ett
fyraårigt avtal med Oktoberteatern. SD menar att kommunen inte skall stödja
politisk propagandateater vare sig bland barn eller vuxna.
SD menar att pengarna i stället skulle kunna användas till Torekällberget för att
avhjälpa dess prekära ekonomiska situation.
Tommy Hansson (SD)
Ledamot

