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Närvarande 
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Jonny El Zaouki (MP), 1:e vice ordförande, anmäler jäv under § 67 
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Tommy Hansson (SD) 

Ersättare Eric Matteoni (S) 
My Björk (MP), tjänstgörande under § 76 
Emmy Swärd (V), tjänstgörande 
Charles Mattocks (M), tjänstgörande under § 76 
Joakim Granberg (RP) 
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Lamia Milkon (KD), tjänstgörande för (C) t.o.m. § 67, anmäler jäv under § 76  
Beata Kuniewicz (SD), anmäler jäv under § 76 

Övriga  
närvarande 

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef 
Mikael Wiehager, verksamhetscontroller 
Anders Siljelöf, chef förenings- och anläggningsenheten 
Stefan Sundblad, chef för Torekällberget 
Fredrik Österling, chef för Kulturskolan 
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§ 65 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 
 

§ 66 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten närvarar och ställer frågor om framtiden för mötesplatsen i Grusåsen. 

 

§ 67 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr: 15/07 

Sammanfattning av ärendet 
• Biblioteken haft rekordmånga besök och lån under sommaren. Man har även sjösatt ett nytt 

program.  
• Den 10 oktober anordnas årets upplagor av såväl Kulturfesten som medborgardagen. De 

båda evenemangen samordnas. 
• Ung fritid har anordnat ett flertal evenemang under sommaren: vattenkrig vid Maren, 

grillkvällar, street dance m.m. 
• 1800-talsveckan på Torekällberget genomfördes för andra året. Antalet betalande besökare 

fördubblades från förra året. En genomförd enkätundersökning visar på mycket hög 
besökarnöjdhet – även näringsidkarna på Torekällberget var överlag nöjda. En mer 
detaljerad redovisning kommer att presenteras för nämnden under hösten. 

• Södertälje International Football Cup genomfördes för första gången under sommaren. 
Cuppen var uppskattad av deltagarna, även om vissa organisatoriska och praktiska detaljer 
kan finslipas. 

• Kringelfestivalen har genomförts under sommaren, i samverkan mellan kultur- och 
fritidskontoret,  Destination Södertälje och Centrumföreningen – från kontorets sida 
medverkade bl.a. Ung fritid. 

• Den 5 september invigs nya Västergård Arena. Samma dag håll vernissage för utställningen 
Hjärta spel.  Hjärta spel är en hyllning till dataspelskulturen.  

• Den 7 september anordnar Fritids för funktionshindrade en äventyrsdag.  
• Den 12 september kommer nämndens ordförande och kultur- och fritidschefen att delat i en 

konferens om idrottssamverkan. 
• Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) har tillsammans med kultur- och fritidschefen bjudit 

in kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Södertälje. Minstern har tackar ja 
och kommer gästa Södertälje kommun den 23 september. Ett besöksprogram håller på att tas 
fram.  

• Kommunen har ingått ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Center for Arts, 
Business and Culture (ABC), som syftar till att ta fram mer rättvisande metoder för att 
förhålla sig till och bedöma kulturens effekter och nytta, såväl instrumentellt som i from av 
egenvärde. Ett flertal kommuner ingår i samarbetet, som bedrivs i form av ett 2-årigt 
forskningsprojekt. Inom ramen för projektet kommer ett antal seminarier att anordnas och 
projektets resultat kommer att presenteras i en slutrapport.  
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• I skrivande stund för kommunen samtal med Grafikens hus angående en eventuell etablering 
i Södertälje. Efter att Grafikens hus dittillsvarande lokal i Mariefred brann ned under våren 
2014, har man letat efter en ny etableringsplats. Centrala Södertälje är en av de platser som 
övervägs. Nämnden kommer att hållas informerad om utvecklingen i ärendet. 

• Efter att ha varit vilande under en tid, har nu arbetet med att etablera ett Hilma af Klint-
museum i Järna ånyo tagit fart. Bygget är tänkt att finansieras med donationer, medan frågan 
om driftkostnader bör kunna lösas genom samverkan mellan bidragsgivare på statlig, 
regional och lokal nivå. 

• Chefen för Ung fritid, Hewan Temesghen, kommer att lämna sitt uppdrag i november. 
Kultur- och fritidskontoret har påbörjat processen med att rekrytera en ersättare.  

• Kulturskolans administrative chef, Mikael Alonzo, har lämnat sin tjänst och istället börjat 
arbeta som kulturhandläggare på Stadsscenen.  

• Kultur- och fritidskontoret har anställt en ny konstpedagog.  
• Sommaren 2015 har bjudit på en rad idrottsliga prestationer. Kultur- och fritidskontoret 

håller i skrivande stund på med att ta fram en sammanställning över dessa. Årets idrottsliga 
bragder och prestationer kommer att uppmärksammas och firas under den idrottsgala som är 
planerad till början av 2016.  
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§ 68 Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 
2016-2018 

Dnr: 15/40 

Ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 presenterades den 11 
juni 2015, överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast 
den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

Södertälje har växt kraftigt under flera år, vilket medfört att verksamheterna dimensionerats för 
att möta ett utökat behov. Nu visar prognosen på en något svagare befolkningstillväxt. Den 
senaste tioårsperioden har kommunen växt med 14,5 procent och den kommande tio årsperioden 
väntas kommunen växa med 11,5 procent. Noterbart är att försörjningskvoten kommer att öka 
under åren framåt, vilket ställer krav på kommunens förmåga att använda befintliga resurser på 
ett än mer kostadseffektivt sätt.  

Utvecklingen per april 2015 visar på nettokostnadsökningar på 6,9 procent medan 
skattetillväxten endast ökat med 3,3 procent. Det medför att alla verksamheter har stora 
omställningar att göra, för att kostnader och intäkter ska vara i balans inför 2016. Utöver detta 
minskar skatter och bidrag 2016 med 1,7 procent, eller 87 mkr jämfört med år 2016 i Mål och 
Budget 2015-2017. Till största delen beror det på att befolkningsantagandet justerats ned i 
enlighet med den nya befolkningsprognosen. 

Ingen uppräkning för löner och priser har skett 2016. För 2017 och 2018 ligger en uppräkning 
på 2 procent för att kompensera för verksamhetens volymökningar. 

Ett generellt effektiviseringskrav på totalt 9 mkr (0,3 %) har fördelats ut på nämnderna. Påsar 
och anslag för pedagogisk verksamhet samt revisionen undantas helt från den generella 
besparingen. För tekniska nämnden har kostnader för räntor och avskrivningar undantagits från 
besparingen, även avgiften för Södertörns Brandförsvarsförbund är undantaget för KS/politisk 
ledning. 

En uppräkning för löner och priser på 2 % avseende 2016 skulle innebära ett utökat 
kommunbidrag med 3,8 mkr. Kultur- och fritidskontoret uppskattar att detta motsvarar den 
förväntade kostnadsökningen 2016, som därmed måste finansieras inom befintlig ram. 
Kombinerat med det generella effektiviseringskravet, vilket uppgår till 0,5 mkr, ger detta ett 
totalt effektiviseringskrav på 4,3 mkr för kultur- och fritidsnämnden under 2016.  

Planeringen inför kommande effektivisering pågår, både på lokal och på central nivå, och i 
dagsläget förväntar sig kontoret att effektiveringen kommer påverka verksamheten i en icke 
försumbar omfattning. Verkställandet kommer självklart genomföras med fokus på att minimera 
verksamhetspåverkan. 

Finansieringen av Södertälje International Football Cup upphör och arrangemanget, vid ett 
genomförande kommande år, måste därmed finansieras inom befintlig ram. Finansieringen av 
El Sistema och Berättarministeriet fortsätter i samma omfattning som tidigare under 2016. 
Parallellt pågår dock arbetet med att säkerställa en permanent finansiering, både internt och 
externt. Tillkommande finansering erhålls dessutom för övertagandet av kommunens 
trygghetsvärdar. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänstskrivelse daterad 2015-08-04. 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 – PM inkl. bilagor. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) presenterar ett gemensamt yrkande från (S), (V) och 
(MP), med innebörden att nämnden har tagit del av förslagen i förvaltningens underlag till Mål 
och Budget 2016-18 och avstår från att ta ställning till desamma till förmån för den pågående 
mål- och budgetprocessen.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till (S), (V) 
och (MP) yrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår det förra och bifaller det senare.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av förslagen i förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-18 och 
avstår från att ta ställning till desamma till förmån för den pågående mål- och budgetprocessen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 69 Kulturskolans taxor och avgifter 

Dnr: 15/41 

Sammanfattning av ärendet 
Utformningen av kulturskolans taxor förändrades från och med år 2013, varvid de gjordes mer 
detaljerade och prisdifferentierade. Genom ett riktat anslag kunde kulturskolans taxa för år 2014 
reduceras med 50 %, i förhållande till 2013 års nivåer. För år 2015 föreslog kultur- och 
fritidsnämnden oförändrade taxor, som också fastställdes av fullmäktige.  

Under innevarande år har kulturskolan utarbetat och sjösatt en ny pedagogisk modell, som sätter 
gruppundervisningen i fokus. Den nya pedagogiska modellen medger fler 
undervisningstillfällen per elev – eleverna får alltså mer undervisning för sina elevagifter, m.a.o. 
mer valuta för pengarna. Dock kan antas att den nya modellen kommer att vara mer 
resurskrävande än den tidigare, bl.a. till följd av ökat söktryck. På sikt finns det alltså anledning 
att se över utformningen av taxor och avgifter för kulturskolan. Sådana förändringar bör dock 
anstå till dess den nya pedagogiska modellen haft tid att sätta sig. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslås rekommendera fullmäktige att fastställa taxor och avgifter för kulturskolan för år 2016 
enligt nedan – nivåerna är oförändrade från år 2015. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (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 
Kommunfullmäktige rekommenderas fastställa följande, från år 2015 oförändrade, 
terminsavgifter för Kulturskolan för år 2016:   
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Taxa/terminsavgift 2015  

Normaltaxa elev (+ ev kopieringskostnad) 450  

Normaltaxa vuxen (+ ev kopieringskostnad) 1 900  

Avancerat program KAPIS 800  

Konst inkl konstmateriel 750  

Glasfusion (exklusive material) 900  

Körsång 450  

Instrumenthyra 450  

Vuxna undervisning i grupp 1 900  

Särskild taxa barn < 7 år  

Barndans 450  

Danslek 450  

Brasslek 450  

Instrumentlek 450  

Kör/rytmik 450  

Rytm./Musiklek 450  

Småstråk med Rytmik 450  

Småstråk (instrumenthyra tillkommer) 450  

Taxa ej skriven i kommunen Samtliga skuggade 
taxor avser elever som 

ej är skrivna i 
Södertälje, så även de 

under rubriken 
”Grupp”  

Ämne Vuxen 3 500 

Ämne Elev 2 200 

Grupp 

Vuxen (Steelpan, Jazzdans) 2 200 

Vuxen (Kör) 1 080 

Elev (Teater, Jazzdans) 1 700 

Elev (rytmik, småstråk) 900 

Elev (kör) 700 

Elev (konst) 1 400 

Glasfusion vuxen (exklusive materiel) 2 200 

Glasfusion elev (exklusive materiel) 2 200 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 70 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
"Bilda en kulturarvsfond" 

Dnr: 15/25 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i en motion i fullmäktige föreslagit att Södertälje kommun inrättar en 
kulturarvsfond, ur vilken ”[…] [o]rganisationer, föreningar och myndigheter som vill bedriva 
kulturarvsfrämjande verksamhet skall kunna söka ekonomiskt stöd […]”. Motionen har 
överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidskontoret har utrett 
motionens förslag och gör följande bedömning.  

Motionen aktualiserar två väsentliga frågor, rörande dels lämpligheten av att inrätta kommunala 
fonder som finansiering för bidrag till ideella krafter, dels avgränsingen av begreppet kulturarv, 
som grund för bidragsgivning. Kultur- och fritidskontoret ställer sig tveksam till det lämpliga att 
i att inrätta en regelrätt fond och förutsätter att bidragsgivning, oavsett mottagare, ska 
harmonisera med gällande regler och riktlinjer för föreningsbidrag. Vidare bedöms frågan om 
vilka typer av kulturarvsfrämjande verksamheter som ska vara bidragsberättigade kräva en 
grannlaga utredningsinsats, av sådan magnitud att den skulle kräva tillkommande ekonomiska 
resurser. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 
2015-08-07 såsom sitt yttrande över motionen ”Bilda en kulturarvsfond” av 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07. 

Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp ” ”Bilda en kulturarvsfond”. 

Yrkande 
Tommy Hansson (SD) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen enligt dess lydelse. 

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

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

Lukas Hållkvist (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Birgitta Rolander (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Emmy Swärd (V) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till Tommy 
Hanssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra och avslår det senare.  
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 antas såsom nämndens yttrande 
över motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp ” ”Bilda en kulturarvsfond”. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 71 Motion av Mats Siljebrand (FP) "Lyft Torekällberget 
till nya höjder" 

Dnr: 15/28 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Siljebrand (FP) har i en motion, med titeln Lyft Torekällberget till nya höjder, lämnat en 
rad förslag som syftar till att på olika sätt förbättra Torekällberget och dess museer. Förutom en 
beskrivning av de utmaningar som motionären menar att Torekällberget står inför, innehåller 
motionen dels ett mer generellt förslag att stärka finansiering av Torekällberget genom att ta in 
externa sponsorer, dels ett antal mer konkreta förslag på förbättringar/åtgärder. Kultur- och 
fritidskontoret har utrett motionens förslag och gör sammanfattningsvis följande bedömning  

Baserat på såväl nationella som lokala erfarenheter, bedöms sponsring av kommunala 
kulturhistoriska verksamheter inte vara en realistisk finansieringsform, annat än i mindre, 
specifika fall. 

En förbättrad skyltning ingår i museets utvecklingsplan för kommunikation. I takt med att 
resurser skapas kommer flera skyltar att tillkomma eller förbättras. I dagsläget finns dock 
mycket små resurser för att bygga ut skyltningen till museet.   

Det är angeläget att tillgängligheten på Torekällberget förbättras. Kultur- och fritidskontoret har 
redan utarbetat relativt omfattande planer för sådana förbättringar. Dessa kommer att vidtas i 
den omfattning och takt som Torekällbergets budget tillåter.  

Alla de i motionen föreslagna utställningstemana/museerna – Citysaneringen, Idrottsmuseum 
och Kanalmuseum – ingår i stadsmuseiuppdraget. Torekällbergets museum har förstuderat dem 
i olika omgångar.  I dagsläget finns inte tillräckligt med resurser för att fortsätta utveckla dessa 
teman. Vidare är en placering av sådana utställningar på Torekällberget inte optimal, utan en 
mer citynära placering är att föredra. 

Eftersom aktiviteter och upplevelser av olika slag efterfrågas av publiken är det positivt om 
flera sådana kan genomföras på museiområdet. För Torekällbergets friluftsmuseum ligger en 
framtid snarare i en fördjupning och kvalitetshöjning av utbudet, än i en breddning av 
detsamma. Flera omgångar av försöksverksamhet visar dock tydligt att det är svårt för 
kommersiella aktörer att nå bärighet på Torekällberget, varför breddad och/eller fördjupad 
verksamhet bedöms kräva tillkommande kommunal finansiering i någon mån.  

Torekällbergets museum har en e-postadress dit besökare och intresserade kan höra av sig med 
idéer. I museets Leanarbete ingår att systematsikt samla in åsikter från besökare, både muntliga 
och skriftliga sådana. Åsikterna dokumenteras och bearbetas på olika sätt.  Att lansera en digital 
förslagslåda utöver dessa befintliga kommunikationskanaler bedöms inte att förbättra inflödet 
av synpunkter från besökarna. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 
2015-08-07 såsom sitt yttrande över Mats Siljebrands (FP) motion ”Lyft Torekällberegt till nya 
höjder”. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07. 

Motion av Mats Siljebrand ”Lyft Torekällberget till nya höjder”. 

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

Ida Lagerqvist (FP) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen. 

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 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 antas såsom nämndens yttrande 
över Mats Siljebrands (FP) motion ”Lyft Torekällberget till nya höjder”. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 72 Motion av Mats Siljebrand (FP) "Låt även Södertälje 
få installationen ’Attachéväska R. W’" 

Dnr: 15/26 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Siljebrand (FP) har i en motion, med titeln Låt även Södertälje få installationen 
”Attachéväska R. W”, föreslagit att bl.a. kultur- och fritidsnämnden ska verka för att 
installationen Attachéväska R. W – en skulptur vars förlaga är den attachéväska som Raul 
Wallenberg ständigt bar med sig – uppförs i Södertälje. Kultur- och fritidskommunen delar 
motionärens bedömning att det är viktigt och angeläget att kommunen på olika sätt bidrar till att 
uppmärksamma etniska, politisk och religiösa förföljelser, såväl historiska som i vår samtid. Så 
har kommunen också under innevarande år i stadshuset låtit uppföra en utställning om 
folkmorden i det Osmanska riket år 1915.  

Det kan dock konstateras att kommunens budget för offentlig utsmyckning – bortsett från 
konstnärlig utsmyckning av nya byggnader i enlighet med den s.k. 1 %-regeln – är mycket 
begränsad. Till detta bör även fogas att kultur- och fritidsnämnden sedan tidigare har uttalat sitt 
principiella stöd för uppförandet av en staty över århundradets Södertäljebo, Christina 
Sandberg, under förutsättning att frågan om utformning, finansiering och placering kan lösas. 
Ett eventuellt uppförande av installationen Attachéväska R.W. måste alltså utvärderas mot 
bakgrund av den större frågan om offentlig utsmyckning i Södertälje, såväl centralt som i 
kommundelarna. Det mycket begränsade budgetutrymme som offentlig konst har i dagsläget 
gör att ett uppdrag i linje med motionens förslag blir mycket svårt att genomföra. Om och när de 
ekonomiska förutsättningarna ändras, kan dock förslaget föranleda en förnyad prövning.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 
2015-08-07 såsom sitt yttrande över motionen "Låt även Södertälje få installationen 
’Attachéväska R. W’". 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07. 

Motion av Mats Siljebrand (FP) ”Låt även Södertälje få installationen ’Attachéväska R. W’". 

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

Ida Lagerqvist (FP) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kontorets förslag till beslut, mot bifall till Ida 
Lagerqvists (FP) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller det förra och avslår det 
senare. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 antas såsom nämndens yttrande 
över Mats Siljebrands (FP) motion ”Låt även Södertälje få installationen ’Attachéväska R. W’". 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 73 Detaljplan för Almnäs 5:2 

Dnr: 14/43 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända ut ett förslag till detaljplan för Almnäs 5:2 m.fl. 
inom Tveta för granskning. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet. 

Planen syftar till att möjliggöra etablering av industri med inriktning på logistik samt ett 
centrum för Almnäsområdet med handel och servicefunktioner. Regementsområdet, som har ett 
högt kulturhistoriskt värde, föreslås förtätas.  

Kultur- och fritidskontoret har, bl.a. genom stadsantikvariens försorg, tagit del av 
detaljplaneförslaget och gör följande bedömning. 

Synpunkter angående kulturmiljövärdena kvarstår sedan tidigare yttrande. 
Rekommendationerna i kap 5 i ”Almnäs kasernområde, fd Ing1, Södertälje- Analys av 
kulturvärden” bör utgöra riktlinjer för förtätning av området för att undvika förvanskning av de 
kulturhistoriska värdena, i enlighet med 8 kap. 13 § samt 2 kap.  6 § PBL. Exploatering av 
kaserngården bör utgå och byggnadernas skala förhålla sig till befintlig bebyggelse, undantaget 
enstaka karaktärsbyggnader. Frågor rörande fornlämningar, deras status och hantering, kan inte 
besvaras i sin helhet, delvis p.g.a. icke slutförda utredningsgrävningar. 

Planförslaget har inte bearbetats för att tillgodose att såväl Måsnarens värden för 
Södertäljebornas friluftsliv, som förutsättningarna för Tveta friluftsgård med Måsnarenleden 
och närliggande naturområden, säkras i det fortsatta planarbetet. Synpunkter från tidigare 
yttrande kvarstår därför: 

”Det aktuella området och dess närhet har till stora delar ett mycket stort värde för det rörliga 
friluftslivet. Där finns möjligheter till naturupplevelser, fiske, bär- och svampplockning samt 
motions- och tävlingsidrott. Det är därför viktigt att tillgång för allmänheten till sjön Måsnaren 
och dess stränder säkras – med bevarad vattenkvalitet och förutsättningar för ett rikt 
fiskbestånd. Genomförda investeringar i Tveta friluftsgård, tillhörande Måsnarenleden och 
naturmark för orientering skulle gå förlorade.” 

Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt 
stadsantikvariens PM daterad 2015-08-04 såsom sitt yttrande över förslaget till detaljplan för 
Almnäs 5:2. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 

Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-04. 

Detaljplanehandlingar avseende Almnäs 5:2. 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt stadsantikvariens PM 
daterad 2015-08-04 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till detaljplan för Almnäs 5:2 
m.fl. inom Tveta. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 
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§ 74 Detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 del 1 a 

Dnr: 15/44 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett förslag till detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 del 1 a för 
yttrande. Planförslaget syftar till att möjliggöra etablering av industri med inriktning på logistik 
och är en del av detaljplaneprogrammet för Almnäs. 

Kultur- och fritidskontoret har, bl.a. genom stadsantikvariens försorg, tagit del av 
detaljplaneförslaget och gör följande bedömning. 

Då utredningsgrävningar av fornlämningar ej är utförda/färdiga är det inte möjligt att besvara 
frågan huruvida hänsyn tagits till fornlämningar. Fornlämningar bör redovisas på plankartan. 
Allén bör säkerställas genom marklov. 

Ur kulturmiljöaspekt måste noteras att planförslaget inte besvarar frågan om möjligheterna att 
bevara Norrbyvret, med tillhörande mellanrum till den nya bebyggelsen. Norrbyvret är en del av 
det bevarade 1800-talets historia, där banvall och allé är andra delar. 

Planförslaget har inte bearbetats för att tillgodose att såväl Måsnarens värden för 
Södertäljebornas friluftsliv som förutsättningarna för Tveta friluftsgård med Måsnarenleden och 
närliggande naturområden säkras i det fortsatta planarbetet. Synpunkter från tidigare yttrande 
kvarstår därför: 

”Det aktuella området och dess närhet har till stora delar ett mycket stort värde för det rörliga 
friluftslivet. Där finns möjligheter till naturupplevelser, fiske, bär- och svampplockning samt 
motions- och tävlingsidrott. Det är därför viktigt att tillgång för allmänheten till sjön Måsnaren 
och dess stränder säkras – med bevarad vattenkvalitet och förutsättningar för ett rikt 
fiskbestånd. Genomförda investeringar i Tveta friluftsgård, tillhörande Måsnarenleden och 
naturmark för orientering skulle gå förlorade.” 

Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt 
stadsantikvariens yttrande daterad 2015-08-03 såsom sitt yttrande över detaljplan för Tveta-
Valsta 4:1 del 1 a. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25. 

Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-03. 

Detaljplanehandlingar avseende Tveta-Valsta 4:1 del 1 a. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt stadsantikvariens PM 
daterad 2015-08-03 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till detaljplan för Tveta-
Valsta 4:1 del 1 a. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 
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§ 75 Detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 del 2 a  

Dnr: 15/45 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett förslag till detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 del 2 a för 
yttrande. Planförslaget syftar till att möjliggöra etablering av industri med inriktning på logistik 
och är en del av detaljplaneprogrammet för Almnäs.  

Kultur- och fritidskontoret har, bl.a. genom stadsantikvariens försorg, tagit del av 
detaljplaneförslaget och gör följande bedömning. 

Då utredningsgrävningar av fornlämningar ej är utförda/färdiga är det inte möjligt att besvara 
frågan huruvida hänsyn tagits till fornlämningar. Allén bör säkerställas genom marklov. Ur 
kulturmiljösynpunkt är det negativt att den öppna jordbruksmarken försvinner och därmed 
siktlinjer.  

Planförslaget har inte bearbetats för att tillgodose att såväl Måsnarens värden för 
Södertäljebornas friluftsliv som förutsättningarna för Tveta friluftsgård med Måsnarenleden och 
närliggande naturområden säkras i det fortsatta planarbetet. Synpunkter från tidigare yttrande 
kvarstår därför: 

”Det aktuella området och dess närhet har till stora delar ett mycket stort värde för det rörliga 
friluftslivet. Där finns möjligheter till naturupplevelser, fiske, bär- och svampplockning samt 
motions- och tävlingsidrott. Det är därför viktigt att tillgång för allmänheten till sjön Måsnaren 
och dess stränder säkras – med bevarad vattenkvalitet och förutsättningar för ett rikt 
fiskbestånd. Genomförda investeringar i Tveta friluftsgård, tillhörande Måsnarenleden och 
naturmark för orientering skulle gå förlorade.” 
Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt 
stadsantikvariens yttrande daterad 2015-08-03 såsom sitt yttrande över detaljplan för Tveta-
Valsta 4:1 del 2 a. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25. 

Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-03. 

Detaljplanehandlingar avseende Tveta-Valsta 4:1 del 2 a. beslut 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-25 samt stadsantikvariens PM 
daterad 2015-08-03 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till detaljplan för Tveta-
Valsta 4:1 del 2 a. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 
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§ 76 Detaljplan för Lasyren 1 

Dnr: 15/46 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett förslag till detaljplan för Lasyren 1 på samråd. 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra mark för användning för kyrka med 
personalbostad och med tillhörande parkeringsmöjligheter.  

Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, tagit ställning till detaljplanen 
och utarbetat ett förslag till yttrande. I förslaget till yttrande konstateras bl.a. att det ur 
kulturmiljösynpunkt inte finns någonting att invända mot förslaget. Samtidigt konstateras att 
entréerna in till staden ofta präglas av byggnader av industrikaraktär och att en omsorg i 
utformningen därför är positiv och av vikt för Södertäljes stadsbild. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta stadsantikvariens PM, daterad 2015-08-11, såsom sitt 
yttrande över förslag till detaljplan för Lasyren 1. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18. 

Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-11. 

Planhandlingar – http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-
detaljplanearbete/Sodertalje/Lasyren-1/ 

Jäv 
Lukas Hållkvist (M), Jonny El Zaouki (MP), Lamia Milkon (KD) och Beata Kuniewic (SD) 
anmäler jäv och lämnar lokalen.  

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (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  
Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-11 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till 
detaljplan för Lasyren 1. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten  
  

http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Lasyren-1/
http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Lasyren-1/
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§ 77 Detaljplan för del av Rinken 2 

Dnr: 15/47 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett förslag detaljplan för del av Rinken 2 på samråd. 
Detaljplanen har tagits fram för att möjliggöra kompletterande handelsverksamhet inom det 
större handelsområdet i Geneta (Wasa handelsplats). 

Kultur- och fritidskontoret har, genom stadsantikvariens försorg, tagit ställning till detaljplanen 
och utarbetat ett förslag till yttrande. I detta konstateras att det i närområdet finns ett stort antal 
fornlämningar och att Länsstyrelsen därför ska tillfrågas om eventuella krav enligt 
kulturmiljölagen. I övrigt finns ur kulturmiljösynpunkt inget att anföra. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18. 

Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-11. 

Planhandlingar – http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-
detaljplanearbete/Sodertalje/Rinken-2/ 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (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 
Stadsantikvariens PM daterad 2015-08-11 antas såsom nämndens yttrande över förslaget till 
detaljplan för del av Rinken 2. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Akten  
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§ 78 Beslut att utse firmatecknare för kommunen inom 
nämndens ansvarsområde 

Dnr: 15/42 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens ska, liksom de flesta övriga nämnder, tillse att det finns en person 
som är behörig att teckna kommunens firma inom nämnden ansvarsområde. Detta framgår av 2 
§ i nämndens reglemente. Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidschef Staffan 
Jonsson utses som behörig att teckna kommunens firma inom nämndens ansvarsområde. Vid 
förfall för denne, ska den som vid varje tidpunkt tjänstgör som tillförordnad (eller motsv.) 
kultur- och fritidschef träda i hans ställe. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-04. 

Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens reglemente. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (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. Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson utses och bemyndigas, i enlighet med 2 § i nämndens 

reglemente, att teckna kommunens firma inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.  
2. Vid förfall för Staffan Jonsson, ska den tjänsteman som vid varje tidpunkt tjänstgör som 

tillförordnad (eller motsv.) kultur- och fritidschef träda i hans ställe. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 79 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr: 15/06 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15 § 139. 
• Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28 § 62. 
• Miljönämndens protokoll 2015-05-26 § 79. 
• Tekniska nämndens protokoll 2015-05-28 § 82.  
• Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll 2015-05-26 § 75. 
• Järna kommundelsnämnds protokoll 2015-05-28 § 92. 
• Enhörna kommundelsnämnds protokoll 2015-05-25 § 53. 
• Medborgarförslag ”Inför El Sistema på en eller flera skolor”. 

 

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut  

Dnr: 15/06 

• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 4 2015. 
• Beslut omföreningsbidrag nr. 33-38 2015. 
• Beslut att förordna tf enhetschefer nr. 1-6 2015. 

§ 81 Rapporter / nämnden informerar 

Dnr: 15/07 

Lukas Hållkvist (M) rapporerar att han den 13 juni invigningstalade vid konsthallens utställning 
Återblick Åttiotal. Utställningen bjöd på en mycket förtjänstfullt sammansatt blandning av 
konstverk, kläder, teknik och foton, allt från 1980-talet. 

Lukas Hållkvist rapporterar vidare att han den 26 augusti besökte ett mycket informativt 
föredrag om av S:ta Ragnhilds kyrka. 

Lukas Hållkvist informerar om konsthallens kommande utställning Hjärta spel, som, förutom 
konst, bjuder framträdande av bandet Powerplay samt information och föredrag om bl.a. spel 
och genus.  

Ida Lagerqvist (FP) rapporterar att hon besökte årets upplaga av 1800-talet, som bjöd på 
underhållning, tidstypiska brölloppskläder och vackert väder. 

Jonny El Zaouki (MP) rapporterar att han besökte Södertälje International Football Cup  (SIFC) 
med sina barn, som uppskattade arrangemanet. 

Beata Kuniewic (SD) rapporterar att hon under sommaren besökte 1800-talsvecka och SIFC. 
Hon upplevde även Kringelfestivalen, dock såsom polisvolontär, snarare än vanlig besökare. 
Vidare rapporterar Beata Kuniewic att kontaktpolitikerna för biblioteken haft ett möte i maj, 
samt man ska arbeta vidare under hösten.  

Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) rapporterar att hon den 2 juni, i anslutning till ett möte i 
Stockholms Läns museums styrelse, besökte HAMN (HistorieArvsmuseet) i Nacka. 
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Rodföranden rekommenderar att nämndens förtroendevalda, om de får chansen, besöker 
HAMN.  

Ordföranden rapporterar att hon den 4 juli deltog i Förenta staternas nationaldagsfirande på dess 
ambassad i Stockholm.  

Ordföranden rapporterar att hon den 26 juni deltog i ett studiebesök på Ekbackens ridskola i 
Järna. 

Ordföranden rapporterar att hon besökte årets upplaga av 1800-talsveckan och att hon vill rikta 
en särskild eloge till ansvariga och deltagande tjänstemän, likväl som till volontärerna, för ett 
mycket fint arrangemang.  

Ordföranden rapporterar att hennes barn fick möjlighet att delta i Torekällbergets djurläger, som 
under en arbetsvecka gav barn möjlighet att pröva på jobbet som djurskötare. Ordföranden kan 
varmt rekommendera denna aktivitet för barn som är intresserade av och vill lära sig mer om 
djur.  

Ordföranden rapporterar att hon besökte SIFC. Även om det regnade kraftigt just den dagen, 
fann ordföranden att arrangemanget fungerade bra. 

Ordföranden rapporterar att hon såg årets upplaga av Jam Summer Session hölls den 15 augusti 
i Täljehallen - ett fint och mycket proffsigt arrangemang och en bra aktivitet för många barn och 
unga precis innan skolstart. 

Ordföranden rapporterar att hon besökte årets upplaga av Kringelfestivalen, bl.a. de aktiviteter 
som Ung fritid anordnade i anslutning till McDonalds byggnad vid Maren.  

Ordföranden rapporterar att Kultur 365 turnerat på kommunens boende för äldre med 
föreställningen Från beredskap till Waterloo - En musikalisk husvagnsresa genom fyra 
årtionden. Ordföranden såg själv föreställningen den 26 augusti på Saltskogs gård. 

Ordförande rapporterar att hon den 27 augusti deltog i avtakningen av Telge Hovsjö AB:s vd 
Patrik Derk. 

Tommy Hansson (SD) rapporterar att han deltog i årets upplaga av Blues Picknick på 
Torekällberget – ett trevligt musikevenemang, som mestadels bjöd på vackert väder. 

Karin Östlund (S) rapporetar att hon besökte såväl 1800-talsveckan som Kringelfestivalen. 
Vidare besökte hon Stadsbiblioteket och konsthallen under sommaren. Karin Östlund vill även 
passa på att rekommendera föreställningen Från beredskap till Waterloo.  

Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) avslutar sammanträdet. 
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Reservation till kultur- och fritidsnämnden 20150827 

Ärende 7 

Jag reserverar mig härmed mot nämndmajoritetens mening att inte bifalla 
motionen av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp ”Bilda en kulturarvsfond” 
till förmån för eget yrkande om att bifalla motionen. 

I det tämligen välvilliga svaret från kultur- och fritidschefen Staffan Jonsson och 
Torekällbergets chef Stefan Sundblad menar dessa, att det inte vore möjligt för 
kontoret att inom befintliga ekonomiska ramar ”genomföra ett 
utredningsarbete av den magnitud som frågan kräver”. 

Med all respekt för de allt knappare ekonomiska ramarna, menar jag ändå att 
det vore angeläget att tillskapa en kulturarvsfond. För att förtydliga syftet 
bakom motionen så skulle en sådan fond möjliggöra stöd för den svenska 
kultur som Södertälje i egenskap av en stad/kommun i Sverige vilar på. En 
sådan avgränsning skulle enligt vår mening garantera att kostnaderna inte blev 
alltför himmelsskriande. 

Med medel från en kulturarvsfond av det slag SD åsyftar skulle, för att ta ett 
enda exempel, en välbehövlig inventering av kommunens fornminnen kunna 
göras. Ekonomiska medel från fonden skulle även kunna garantera det unika 
Biologiska museets fortsatta existens. 

Södertälje 20150902 

Tommy Hansson (SD) 
ledamot 
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