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§ 37 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs med följande förändring. Beslutsärendet Strukturplan för
Södertälje kommuns folkbibliotek lyfts från dagordningen.

§ 38 Allmänhetens frågetsund
Allmänheten närvarar inte.

§ 39 Presentation av kulturskolan och El Sistema
Sammanfattning av ärendet

Då kvällens nämndsammanträde hålls på kulturskolan, inleds sammanträde med en presentation
av densamma, hållen av skolans chef, Fredrik Österling. Bland annat presenteras den nya och
nydanande pedagogiska metod, som skolans ledning och kollegium för närvarande arbetar fram.
Metoden, som inledningsvis kommer att tillämpas på musikundervisningen, bygger på insikten
att musicerande i grund och botten är en kollektiv, snarare än det individuell, aktivitet. Mot
bakgrund av detta sätts gruppundervisningen i centrum. Med musicerande i grupp ökar lärarnas
reella undervisningskapacitet, vilket får till effekt att skolan för varje enskild elev – i snitt – kan
erbjuda nära nog dubbelt som mycket musikundervisning. Skolan kommer dock naturligtvis att
erbjuda enskild undervisning i den utsträckning det behövs; bl.a. till avancerade elever och till
de elever för vilka gruppundervisning av olika anledningar kan uppfattas som svår. Tanken är
att metoden, efter att den förfinats, ska kunna tillämpas på undervisning även inom andra
ämnen.
Rebecka Törnkvist presenterar arbetet med El Sistema Södertälje. Verksamheten, som
engaragerar 10 pedagoger på mellan 30 och 80 % av heltid, bygger bl.a. på antagande att
kulturutövning, liksom fysisk aktivitet, är nyttig för alla som engaraerar sig i den. El Sistema ses
inte sällan som en social verksamhet som syftar till att stärka unga från socioekonomiskt mer
utsatta områden. Emedan denna beskrivning av El Sistema i och för sig fångar in en viktig
aspekt av verksamheten, riskerar den dock att skugga det faktum att musicerandet inom El
Sistem samtidigt är ett egenvärde; musicerandet är såväl mål som medel.

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

• 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. Diskussionerna
sker i samverkan mellan tio kommuner, Stockholms läns landsting och Handelshögskolan i
Justerandes signum
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Stockholm. Om projektet blir verklighet, är det tänkt att pågå under två år och finansieras av
de deltagande kommunerna och landstinget.
Nationaldagen på Torekällberget planeras för närvarande. Det traditionsenliga
nationaldagstalet kommer att hållas av f.d. statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. I
planeringsarbetet ingår även en utveckling av ceremonin för nya medborgare.
Årets upplaga av 1800-talsveckan planeras till veckan efter midsommar. Arrangemanget
kommer att bestå av fyra kunskapsdagar, präglade av föredrag, och tre festdagar – fredag,
lördag och söndag – präglade av underhållning och fest.
Södertälje International Fototball Cup är i ett långt framskridet planeringsskede. Man
inväntar nu beslut i miljönämnden om tillstånd till arrangemang på den tilltänkta platsen.
Den nya idrottsgalan planeras till början av nästa år, d.v.s. januari eller februari. Vid galan
ska det (då) gångna årets främst idrottsprestationer uppmärksamma.
Förvaltningen planerar i skrivande stund årets upplaga av medborgardagen – datum för
arrangemanget är dock inte satt. Årets upplaga av medborgardagen kommer i större
utsträckning att fokusera på kultur, jämför med tidigare år. Bakgrunden till detta är att
idrottsliga prestationer kommer att uppmärksammas vid den planerade idrottsgalan.
Förvaltningen kommer under de närmaste veckorna presentera andra delen av den s.k.
ridsportutredningen. Utredningen är tänkt att utgöra kunskapsunderlag för kommunens
beslut om framtida investeringar i bl.a. ridsportanläggningar.
Arbetet med att ta fram ett driftavtal för Axa Sportcenter har i och med SSK:s nedflyttning
fått nya ingångsvärden.
Arbetet med utgrävningarna vid gamla rådhuset pågår. I takt med att utgrävningarna
fortskrider kommer de att förevisas för allmänheten, bl.a. med guidade visningar på flera
språk. Skolungdom i kommunen kommer även att erbjudas särskilda visningar av
utgrävningarna.
Då det förekommit vissa oklarheter i den mediala rapporteringen kring kommunens
planerade Valborgsaktiviteter i Järna, gör kontoret ett antal förtydliganden. Kontoret
kommer, genom enheten Ung fritid, att anordna ett antal aktiviteter för de unga i Järna. Efter
det att dessa aktiviteter avslutas, kommer personalen på plats att bedöma huruvida det finns
anledning att fortsätta vara synlig i centrala Järna under ytterligare tid. Det är således de
planerade aktiviteterna som står i fokus för kontorets delaktighet vid Valborgsfirandet.
Nyligen presenterades i media en bild av södertäljeungdomarnas föreningsengagemang,
vilken utvisade ett väsentligen minskat engagemang sett över en 10-årsperiod. Den statistik
som kultur- och fritidskontoret förfogar över ligger inte i linje med den nedgång som
presenterats i media. Kontoret kommer därför att utreda frågan närmare.
I vissa av kommunens stadsdelar firas årligen stadsdelsdagar. Skillnaden mellan olika
stadsdelar är dock märkbar. Andra intressenter – än kommunen – har generellt trappat ned
sitt engagemang för dessa dagar, varför frågan om ett ökat kommunalt engagemang har
väckts. Kontoret saknar resurser för att, genom enheten Ung fritid, själva driva dessa
arrangemang. Kontoret kan alltså bidra till stadsdelsdagarna, men inte självt axla ansvaret
för dem.
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§ 41 Bibliotekens organisation
Dnr: 15/11
Sammanfattning av ärendet

Biblioteken i Södertälje genomgår i skrivande stund en omorganisation; en omorganisation som
är frikopplad från frågan om strukturplanen för folkbiblioteken. Omorganisationen bygger bl.a.
på en utredning genomförd 2013. En central komponent är att arbeta med bibliotekens vision
och värdegrund. Den tänkta, nya organisationen premierar tydliga roller och kortare
beslutsvägar. Mötesstrukturen har setts över, för att reducera antalet överflödiga möten. Man har
gjort processtudier och bedrivit ett arbete som syftar till att flytta fokus från individer och
funktioner till processer. Den nya strukturen för in roller som teamledare – tidigare har alla
anställda i realiteten varit direkt underställda bibliotekschefen. Den nya organisationen träder i
kraft till hösten.

Justerandes signum
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§ 42 Utvärdering av Södertälje kommuns sociala
investeringsfond
Dnr: 15/20
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013 om riktlinjer för den sociala
investeringsfonden, samt att fonden skulle utvärderas efter det första året. I utvärderingen gör
förvaltningen bedömningen att fonden kan tjäna syftet att förbättra den kommunala
verksamheten och på sikt minska de kommunala kostnaderna. Riktlinjerna bedöms tjäna
fondens syfte och stödja verksamhetsutvecklingen.
Det är alltid en nämnd som är ansvarig för ett projekt. Medverkan från externa aktörer bedöms
kunna vara en tillgång för kommunen, men utifrån fondens konstruktion måste lagen om
offentlig upphandling beaktas.
Hållbarhetsutskottet beslutade den 2 december 2014 att remittera utvärderingen av Södertälje
kommuns sociala investeringsfond till kommunens samtliga nämnder och Telgeskoncernens
styrelser, för besvarande senast 2015-03-31. Följande frågeställningar ska besvaras:
1.
2.
3.
4.
5.

Finns det behov av en social investeringsfond i Södertälje kommun?
Har riktlinjerna rimliga krav?
Vilken roll kan externa aktörer ha i sociala investeringar?
Är kommunens utvecklingsarbete organiserat på bästa möjliga sätt?
Är investeringsfonden förankrad i kommunorganisationen?

Ovanstående frågeställningar ligger till grund för utvärderingen och förvaltningen menar att
svar på samtliga frågeställningar återfinns i rapporten. Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta
kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-12 såsom sitt yttrande med
anledning av rapporten ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det
första året”.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-12.
Hållbarhetsutskottets protokoll 2014-12-02 § 35.
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24.
Rapport ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året”.
Yrkande

Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut, med följande tillägg.
Regelverket för den sociala investeringsfonden bör såväl förenklas som förtydligas, genom:
• att kravet på återbetalning tas bort,
• att kopplingen till vetenskaplighet och beprövad erfarenhet tonas ned, samt
• att upphandlingsreglerna ses över, så att ideella krafter och externa parter kan vara
samarbetspartners.
Justerandes signum
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Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Ordförand yrkar
därutöver avslag på Birgitta Rolander tilläggsyrkande.
Jonny El Zaouki (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Tommy Hansson (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Lukas Hållkvist (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgittas Rolanders tilläggsyrkande och finner att
nämnden avslår detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-12 antas såsom nämndens yttrande
med anledning av rapporten ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter
det första året”.

Reservation

Birgitta Rolander (C) och Ida Lagerqvist (FP) reserverar sig mot nämnden beslut att inte bifall
Birgitta Rolanders tilläggsyrkande.
Särskilt yttrande

Ida Lagerqvist (FP) anmäler och inkommer med skriftligt yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 43 Reinvesteringar 2015
Dnr: 15/23
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har anslagit drygt 7,5 Mkr till reinvesteringar för kultur- och
fritidsnämnden för 2015. Kontoret föreslår att medel fördelas enligt utsänd
investeringssammanställning med kommentarer. Förslaget innebär att drygt 3,3 Mkr av anslaget
används. Servicenivå, funktionalitet, ekonomi och säkerhet har varit avgörande faktorer för de
föreslagna reinvesteringarna. Den nu föreslagna fördelningen innebär att knappt 4,2 Mkr av hela
anslaget återstår att eventuellt fördela senare, alternativt inte tas i anspråk.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-15.
Investeringssammanställning med kommentarer.
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 fritidsnämnden fördelar reinvesteringsmedel 3 339 tkr för år 2015 enligt följande:
Enhet och ändamål
Förenings- och anläggningsenheten
Torekällberget
Ung Fritid
Stab
Stadsscenen
Summa fördelat anslag
Återstår av tilldelat anslag i budget
Summa totalt anslag

Belopp tkr
2 000
750
204
35
350
3 339
4 173
7 512

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 44 Medborgarförslag ”Anlägg konstgräs eller vanligt
gräs på Lina Hages fotbollsplan”
Dnr: 14/32
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag gällande önskemål om anläggande av konstgräs
eller vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan. Kultur- och fritidskontoret har tagit ställning till
förslaget och presenterar sitt förslag till svar.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt på förslaget, men konstaterar att beslut i frågan inte kan
fattas i kultur- och fritidsnämnden, då marken tillhör skolgården. Beslutet bör alltså istället
fattas i utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-08.
Medborgarförslag ”Anlägg konstgräs eller vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan”.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontoret 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 2015-04-08 antas såsom nämndens yttrande
över medborgarförslaget ”Anlägg konstgräs eller vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan”.

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Akten

Justerandes signum
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§ 45 Motion av Joakim Granberg (RP) ”Logistik till och
från arenaområdet (AXA/Fotbollsarenan)”
Dnr: 15/02
Sammanfattning av ärendet

I fullmäktige har Realistpartiet väckt en motion med förslag att kommunen ska tillhandahålla
gratisbussar mellan Södertälje centrum och arenaområdet, i samband med matcher. Motionen
har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidskontoret har tagit ställning till
densamma och presenterar nedan sitt förslag till yttrande.
Kultur- och fritidskontoret har gjort bedömningen dels att det finns behov av att underlätta
trafiksituationen, dels att gratisbussar inte kan delfinaniseras av höjda tariffer för parkering vid
arenaområdet, utan kräver annan finansiering. Innan slutlig ställning kan tas till förslaget,
behöver enligt kultur- och fritidskontoret därför ytterligare utredning genomföras beträffande
frågor om:
a)
b)
c)
d)

finansiering,
i vilken del av kommunen merparten av de bilburna besökarna bor,
om några matcher ska prioriteras framför andra samt
vilken miljönytta gratisbussarna de facto skulle ge.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-09.
Motion av Joakim Granberg (RP) ”Logistik till och från arenaområdet (AXA, Fotbollsarenan)”.
Yrkande

Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontoret 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 2015-04-08 antas såsom nämndens yttrande
över motionen ”Logistik till och från arenaområdet (AXA/Fotbollsarenan)”.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 46 Val av representant till Oktoberteaterns styrelse
Dnr: 15/08
Sammanfattning av ärendet

I kultur- och fritidsnämndens avtal med Oktoberteatern ingår krav på att kultur- och
fritidsnämnden ska vara representerad i Oktoberteaterns styrelse med en ordinarie
styrelseledamot. Val av representant till Oktoberteaterns styrelse behöver förrättas. Det
ankommer på kultur- och fritidsnämnden att förrätta detta val.
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att välja en förtroendevald till
ordinarie ledamot av Oktoberteaterns styrelse.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-10.
Yrkande

Jonny El Zaouki (MP) yrkar att ordförande Anna Bohman (S) väljs till kommunen representant
i Oktoberteaterns styrelse.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Jonny El Zaoukis yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Anna Bohman (S) väljs till kommunens representant i Oktoberteaterns styrelse.
Beslutet skickas till

Oktoberteatern
Akten

Justerandes signum
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§ 47 Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl
(Båtvarv)
Dnr: 15/22
Sammanfattning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra etablering av varvsverksamhet för småbåtar/fritidsbåtar.
Området är riksintresse för kulturmiljövården. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig gällande
programområdet för Hall 2010 och ställt sig positivt till en utbyggnad av småbåtshamnen under
förutsättning att nämndens synpunkter angående kulturmiljövård, kulturmiljöutredning och
möjligheter till rekreation beaktas.
Kultur- och fritidskontoret tillstyrker förslaget, då aktuellt planområde är så pass
karaktärsförändrat. Samtidigt betonas vikten av hänsyn i anpassning till riksintressets
värdebärande egenskaper samt säkerställande av allmänhetens tillgång till befintliga
promenadstråk.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-10.
Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl.
Yrkande

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

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget.
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Bluespicnic på Torekällberget - fråga om tillstånd till
medhavd alkohol
Dnr: 14/16
Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidskontoret har mottagit en förfrågan från ABF Södertälje – Nykvarn med
anledning av planerna på att anordna Bluespicnic på Torekällberget den 13 juni. Förfrågan
gäller undantag från förbudet att förtära alkohol på offentlig plats. Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Södertälje kommun (lokala ordningsstadgan – utgåva februari 2012)
förbjuder generellt alkoholförtäring på offentligplats inom vissa angivna områden (13 §). För
bl.a. Torekällberget medges dock undantag från detta förbud (13 § p. b), under följande
förutsättningar:
• Det rör sig om ett musik- eller teaterevenemang, som
• anordnas inom inhägnat del av fornminnesparken och
• godkänns av kultur- och fritidsnämnden.
Undantaget gäller mellan kl. 16.00 och kl. 01.00.
Bluespicnicen, som anordnats ett antal gånger tidigare, lockar ett stort antal besökare. Mot
bakgrund av kultur- och fritidskontorets tidigare erfarenhet av Bluespcinicen, bedömer kontoret
att riskerna för ordningsstörning eller annan olägenhet är små till mycket små. Särskilt avseende
har därvid fästs vid att evenemanget lockar en mognare publik. Kontoret bedömer således att det
finns skäl för kultur- och fritidsnämnden att godkänna att alkohol förtärs på inhägnat område på
Torekällberget (offentlig plats) vid evenemanget Bluespicnic, under de förutsättningar och tider
som följer av den lokala ordningsstadgans 13 § p. b.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-23.
Utdrag ur allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun (utgåva februari 2012).
Yrkande

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

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

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bluespicnicen på Torekällberget, planerad till 13 juni
2015, som ett sådant evenemang som medger undantag från förbudet att förtära alkohol på
offentlig plats, under de förutsättningar och tider som följer av 13 § p. b i allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Södertälje kommun.

Beslutet skickas till

ABF Södertälje – Nykvarn
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Nytt datum för nämndsammanträde i juni 2015
Dnr: 14/30
Sammanfattning av ärendet

I kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan för 2015 anges att nämnden ska sammanträda
torsdagen den 11 juni. Nämnden föreslås ändra datum och tid från 11 juni till 16 juni, med start
kl. 17:30.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-10.
Yrkande

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

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämndens sammanträde i juni 2015 ändras från torsdagen den 11 juni till tisdagen den 16 juni,
med start kl. 17:30.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll | 2015-04-23 | Södertälje kommun | Kultur- och fritidsnämnden

17 (18)

§ 50 Anmälan av protokoll och skrivelser
Dnr: 15/06
• Remiss av motionen ”Bilda en kultarvsfond”
• Remiss av motionen ”Låt även Södertälje få installationen ’Attachéväska R.W’”

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr: 15/06
• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 3 2015.
• Beslut om föreningsbidrag nr. 2-12, 14-19, 21-22 2015.

§ 52 Rapporter / nämnden informerar
Emmy Swärd (V) vill rikta beröm till Kultur 365 för ”Låt med tiden”. Emmy Swärd, som såg
webbsändningen, var mycket imponerad av det proffsiga utförandet.
Jonny El Zaouki (MP) rapporterar att han, i egenskap av kontaktpolitiker, den 9 april besökte
Geneta respektive Rösberga fritidsgårdar. Besöken vara oerhört intressanta, och Jonny El
Zaouki planerar att snart besöka ytterligare fritidsgårdar.
Jan Strannerud (V) rapporterar att han och Tommy Hansson (SD), i egenskap av
kontaktpolitiker besökte Torekällberget den 23 april. Personalen bjöd på guidad tur och gav en
utförlig beskrivning av arbetet på Torekällberget.
Ordförande Anna Bohman (S) rapporterar att hon den 5 mars deltog i en debatt om Orionkullens
framtid. Debatten, som anordnades i anslutning till utställningen Stjärnor kring Orion, bjöd på
ett informativt meningsutbyte om den bebyggelse som planeras på platsen. Föga förvånande
höjdes ett flertal kritiska röster mot de planer som hittills presenterats. Ordföranden redogjorde
för de ställningstaganden som nämnden gjort i ärendet.
Ordföranden framför sitt och nämndens tack till kontoret – och särskilt till Kultur 365 – för årets
upplaga av KOF-dagen, som anordnades den 24 mars.
Ordföranden rapporterar att hon den 27 mars deltog i ett samverkansmöte på temat idrott och
anläggningar i Stockholms län. Mötet anordnades av Stockholms kommun.
Ordföranden rapporterar att hon den 31 mars deltog i ett möte i styrelsen för Stockholms läns
museum. Vid detta möte valdes hon till vice ordförande i museets styrelse.
Ordföranden rapporterar att kommunens nya demokratiberedning fått sin uppstartad i veckan.
Beredningen är parlamentariskt sammansatt, med representanter för samtliga partier i
fullmäktige. Ordförande i demokratiberedningen är Anna Bohman (S), m.a.o. nämndens
ordförande.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden rapporetar att hon den 18 april deltog i invigningen av den nya Pershagenhallen.
Hallen har sått klar en tid, men invigdes formellt i lördags. Bygget har hållit såväl budget som
tidsplan, och är nominerad till bästa bygge.
Ordföranden rapporterar att hon den 20 april deltog i ett samverkansmöte, anordnat av
Stockholms läns landsting, på temat kultursamverkan i länet. Stockholms län är den enda
regionen som saknar samverkansmodell, vilket påverkar det sätt på vilket statliga kulturbidrag
fördelas.
Ordföranden informerar om årets valborgsfirande vid Maren. Centrumföreningen står som
huvudman för arrangemanget, men får stöd av kommunen.
Ordföranden informerar om att hon bjudits in att hålla vårtal vid Friluftsfrämjandets
Valborgsfirande i Ragnhildsborgsbacken.
Tommy Hansson rapporterar att han den 8 april debatterade Christer Sturmark, ordförande för
Humanisternas förbundsstyrelse, på temat ” Religion och integration”. Debatten, som hölls i
Hebbevillan, lockade en stor publik.

Ordförande Anna Bohman (S) avslutar sammanträdet.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-04-30

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
2015-04-23

Ärende 7

REMISSV AR "SÖDERTÄLJE KOMMUNS SOCIALA INVESTERINGSFOND- UTVÄRDERING EFTER DET FÖRSTA ÅRET"
Ärende/beslut
Kultur- och fritidsnämnden har utvärderat den sociala investeringsfonden och bedömer att
riktlinjerna kan tjäna sitt syfte att både förbättra kommunal verksamhet och minska
kostnaderna.
Folkpartiets bedömning
Upp som en sol, ner som en pannkaka. Det är berättelsen om Södertälje kommuns sociala
investeringsfond. Det var med lyriska vibrationer i fullmäktige som fonden inrättades. Men
när statuterna fastställdes gick ridån ned. Krångligt och feltänkt blev nästa resume. Fram tills
nyligen var det tomt i inkorgen för ansökningar. Socialnämnden har nu mycket hastigt
kommit fram till att behovet av familjecentraler som de röda bortrationaliserat tidigare nu är
stort och kommer begära 12 miljoner från den sociala investeringsfonden. En god ide, om det
hade bottnat i en genuin tro på att familjecentraler är viktiga och inte som nu ett panikartat
försök att rädda ansiktet på den rödgröna majoriteten som sitter på 24 orörda miljoner i en
social investeringsfond. Utifrån investeringsfondens rigida reglemente krävs det att
familjecentralerna ger en besparing på samma belopp, det vill säga12 miljoner kronor.
Redan 2013 ville Folkpartiet göra om och göra rätt för att ge ideella krafter en ärlig chans att
finansiera nya uppslag mot social utslagning. Men svaret blev då att förändringar skulle vänta
till utvärderingen i vår.
Barn och ungdomar har olika prislappar beroende på vad de sysslar med. En hyggligt skötsam
knatte på fritidsgården kostar kommunen en dryg tusenlapp. Men notan för en enda social
placering springer iväg över en miljon kronor, allt räknat per år.
Iden med en påse pengar, i det här fallet 24 miljoner, att använda för att skapa positiva arenor
känns klockren . Men när regelverket skärskådas, ja då blir det som Bambi på hal is. Benen
som ska hålla upp en vacker tanke spretar åt alla håll. Och ingången till det civila samhället
med dess eldsjälar saknas.

Sambandet är tydligt mellan å ena sidan ett hårdare samhällsklimat och å andra sidan
vårdkostnader och försäkringspremier. För att inte tala om pina och prövning för södetiäljebor
som möter kriminaliteten öga mot öga. Vi använder gärna bildspråk; "Spräng Lilla
Jönssonligan medan den lattjar med popcorn- innan trion lärt sig skjuta med Kalasjnikov".
Trots gott uppsåt har socialfonden haft det trögt. Komplicerade regler skrämmer. Folkpatiiet
har därför väckt tanken på att delvis göra om ramverket. En fjärdedel av beloppet- 6 miljoner
kronor- bör bli enklare för ideella krafter att nyttja genom att kopplingen till vetenskap och
återbetalningskravet tonas ned.

Södetiälje den 23 april 2015

Ida Lagerqvist (FP)

