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Närvarande 

Ledamöter Anna Bohman Enmalm (S), ordförande 
Mattias Lundberg (S) 
Karin Östlund (S) 
Rolf Wikner (S) 
Jonny El Zaouki (MP), 1:e vice ordförande 
Jan Strannerud (V) 
Lukas Hållkvist (M), 2:e vice ordförande 
Ida Lagerqvist (FP) 
Birgitta Rolander (C) 
Tommy Hansson (SD) 

Ersättare Eric Matteoni (S) 
Emmy Swärd (V) 
Charles Mattocks (M), tjänstgörande 
Joakim Granberg (RP) 
Johan Andersson (FP) 
Lamia Milkon (KD) 
Beata Kuniewicz (SD) 

Övriga  
närvarande 

Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef 
Mikael Wiehager, verksamhetscontroller 
Anders Siljelöf, chef förenings- och anläggningsenheten 
Peter Taberman, programchef Estrad 
Catharina Fogelström, bibliotekschef 
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§ 82 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 
 

§ 83 Allmänhetens frågestund 

Inga frågor ställs. 

 

§ 84 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr: 15/07 

Sammanfattning av ärendet 
• Kommunen har återupptagit vänortssamarbetet med de nordiska vänorterna. Förra veckan 

besökte ett antal tjänstemän från kultur- och fritidskontoret Sarpsborg; på agendan stod bl. a. 
ungdomsverksamhet.  Föreningar med ungdomsverksamhet kommer troligtvis att få en 
inbjudan till Sarpsborg till den 17 maj 2016.  

• Kultur- och fritidsverksamheten var delaktig i Räddningscupen – av kommunens 21 skolor 
deltog 19. 

• Kulturminister Alice Bah Kuhnke var på heldagsbesök i Södertälje den 23september. 
Ministern besökte under förmiddagen Luna med dess breda utbud av kulturella 
verksamheter, såsom Berättarministeriet. Kommunen redovisade även ett antal 
framtidsprojekt, såsom den pågående dialogen med Grafikens hus. Sammanfattningsvis var 
det ett lyckat besök. 

• Kommunen för i skrivande stund en dialog med intressenterna bakom Grafikens hus, 
rörande möjligheterna att etablera museet i Södertälje – Grafikens hus står, efter en brand 
förra året, för tillfället utan lokaler.  Man har identifierat en äldre industrifastighet i 
anslutning till Tom Tits experiment, som bedöms kunna vara erbjuda lämpliga lokaler för 
den verksamhet Grafikens hus bedriver. Frågan om etablerandet av Grafikens hus kan 
eventuellt, i någon form, komma att tas upp av nämnden i början av nästa år. Dock kommer 
nämnden naturligtvis att hållas informerad om ärendets gång.  

• Den 26 september anordnas årets upplaga av Kulturnatten i Järna. Kontoret är, via 
fritidsgården, medarrangör. 

• Årets upplaga av medborgardagen anordnas den 10 oktober och kommer att gå i kulturens 
tecken.  

• Den 6 november anordnas en kombinerad företags- och föreningsdag. Dagen avslutas med 
en Södertäljemiddag.  

• Rekrytering av ny chef för Ung fritid pågår. Sista ansökningsden är den 5 oktober och 
förhoppningsvis finns en ny chef finns på plats i januari. 
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§ 85 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 

Dnr: 15/31 

Ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har sammanställt kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut för andra 
tertialen 2015. Delårsbokslutet visar på ett överskott för andra tertialen samt ett prognosticerat 
överskott på helår, det senare i storleksordningen 20 tkr. Nämndens verksamheter visar på en 
nettokostnadsökning, som till stor del kan hänföras till att förenings- och anläggningsenheten 
övertagit ett antal idrottsanläggningar, med vilka följer ökade lokalkostnader.  

Beslutade investeringar kommer att kunna genomföras inom ramarna för anslagna medel. 

Sjuktalen inom nämndens verksamhetsområde har ökat något, men ligger fortfarande under 
målet på 5 %. Långtidssjukskrivningar står för drygt hälften av sjuktalen. 

Delårsbokslutet visar på följande bedömning enligt God Ekonomisk Hushållnings (GEH). 
Ekonomin och personalmålen ges betyget BRA och nämndens verksamhetsmål betyget OK. 
Den sammanfattande bedömningen för nämnden är OK. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden överlämnar delårsbokslut per 
den 31 augusti till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22. 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 för kultur- och fritidsnämnden. 

Resultaträkning, balansräkning samt investeringssammanställning för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Volymuppgifter. 

Yrkande 
Lukas Hållkvist (M), Birgitta Rolander (C), Ida Lagerqvist (FP), Tommy Hansson (SD), Jonny 
El Zaouki (MP) Jan Strannerud (V), Joakim Granberg (RP) och Karin Östlund (S) yrkar på 
bordläggning av ärendet och att ärendet tas upp vid ett extrainsatt sammanträde. 

Proposition 
Ordförande Anna Bohman Enemalm (S) ställer proposition på bordläggningsyrkandet och 
finner att nämnden beslutat i enlighet med det. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet bordläggs och tas upp vid ett extrainsatt sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 86 Spontanidrottssatsningar 2015 

Dnr: 15/30 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har, i enlighet med fullmäktiges uppdrag, tillsammans med boende i 
Rosenlund diskuterat behovet av ytterligare spontanidrottssatsningar i området, till följd av att 
grusplanen vid Fågelkärret numera används som parkering – förutom den period på vintern då 
delar av ytan reserveras för allmänhetens skridskoåkning, samt de 10 dagar på sommaren som 
ytan reserveras för cirkus/tivoli m.m.  

Utifrån de önskemål som framkommit vid samtal med boende och idrottslärare i området, har 
kontoret tagit fram förslag på spontanidrottssatsningar: 

• En belyst pulkabacke ställs iordning vid Majtorpsskolan. 
• En belyst 800 kvm konstgräsyta anläggs bakom Majtorpsskolan. 
• Sittgrupper och en kompisgunga installeras i anslutning till pulkabacken och bollplan. 
• En till två Boulderingsvampar anläggs i anslutning till Parkour/skateboardparken. 

Satsningarna finansieras genom kontorets anslag för spontanidrott, som uppgår till 1 000 tkr. 
För att en sådan finansieringslösning ska vara möjligt, kommer vissa kostnader som inte kan 
anses vara investeringar att belasta driften. 

Utöver detta finns förslag på att anlägga en hinderbana för barn i skogen vi Majtorpsskolan, 
som beräknas kosta 300 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att genomföra 
spontanidrottssatsningar enligt ovan.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-10. 

Kultur- och fritidskontorets PM daterad 2015-09-14. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (S), Lukas Hållkvist (M), Birgitta Rolander (C), Ida 
Lagerqvist (FP), Jonny El Zaouki (MP) och Jan Strannerud (V) yrkar bifall till kontorets 
förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med det. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att genomföra spontanidrottssatsningar i och 

kring Rosenlund, i enlighet med kontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-10. Detta 
omfattar: 

a. En belyst pulkabacke ställs iordning vid Majtorpsskolan. 
b. En belyst 800 kvm konstgräsyta anläggs bakom Majtorpsskolan. 
c. Sittgrupper och en kompisgunga installeras i anslutning till pulkabacken och 

bollplan. 
d. En till två Boulderingsvampar anläggs i anslutning till 

Parkour/skateboardparken. 
2. Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att genomföra spontanidrottsatsning i form av 

en hinderbana för barn i skogen vi Majtorpsskolan, under förutsättning att kostnaden för 
detta inte väsentligt överstiger den bedömda kostnaden om 300 tkr samt att kostnaden 
ryms inom budgeten för spontanidrott. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 87 Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett Sportotek i 
Södertälje – för att alla ska kunna idrotta" 

Dnr: 15/33 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Siljebrand (FP) har i kommunfullmäktige väckt en motion med rubriken "Starta ett 
Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta". I motionen föreslås, mot bakgrund av 
idrottens positiva effekter för samhället och enskilda, att kultur- och fritidskontoret ska ges i 
uppdrag att utreda ”[…] förutsättningarna för ett samarbete med föreningar, organisationer och 
näringsliv i syfte att bygga upp ett "Sportotek" i Södertälje kommun.”  

Ett Sportotek är idrottsutrustningens svar på ett bibliotek, d.v.s. en plats där allmänheten kan 
låna idrottsutrustning. Tanken är att underlätta idrottsutövande, genom att sänka kostnaderna för 
utrustning. Detta kan antas främst gagna personer med mindre ekonomiskt rörelseutrymme. En 
positiv sidoeffekt är även att idrottsutrustning, som annars kanske skulle ha kaserats, 
återanvänds.  

Kultur- och fritidskontoret delar i allt väsentligt motionärens bedömningar. En utredning i linje 
med motionens förslag skulle behöva inkludera frågor som finansiering och ägande, ansvar och 
försäkringar, uthyrningsmodell och förvaring samt, kanske viktigast, samverkan med 
föreningsliv och eventuellt det privata näringslivet. Ett eventuellt förslag om införandet av ett 
Sportotek, i någon form, måste alltså utformas i samverkan med det ideella föreningslivet. 
Kontoret välkomnar uppdraget att öppet och i samverkan med andra intressenter utreda 
förutsättningarna för att införa ett Sportotek i Södertälje.  

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna föreslås anta kultur- och 
fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 såsom sitt yttrande över motionen "Starta 
ett Sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta".  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04. 

Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna 
idrotta" 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (S), Lukas Hållkvist (M), Birgitta Rolander (C), Ida 
Lagerqvist (FP), Jonny El Zaouki (MP), Jan Strannerud (V) och Tommy Hansson (SD) yrkar 
bifall till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med det. 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 antas såsom nämndens yttrande 
över motionen "Starta ett Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta" 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 88 Medborgarförslag "Anlägg en basketplan på 
tennisbanan Liljevalchsgatan/Sätersgatan"  

Dnr: 15/29 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har mottagit ett medborgarförslag, innehållandet ett förslag om att en 
basketplan och/eller basketkorgar anläggs på tennisbanan i korsningen Liljevalchsgatan-
Sätersgatan. Förslaget har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

Kultur- och fritidskontoret har tagit ställning till medborgarförslaget och gör följande 
bedömning. Tennisbanan ägs av kommunen och förvaltas av samhällsbyggnadskontoret. Det 
finns alltså inga äganderättsliga hinder mot att vidta åtgärder i linje med medborgarförslaget. 
Att iståndsätta den befintliga tennisbanan för basket skulle bidra till att öka möjligheterna till 
spontanidrott i närområdet, i linje med vad förslagsställaren anför. Kostnaden för ett 
iståndsättande bedöms vara förhållandevis liten och kan inrymmas inom budgeten för 
spontanidrottssatsningar.  

Sammanfattningsvis bedömer kultur- och fritidskontoret att de övergripande intentionerna i 
medborgarförslaget lämpligen bör förverkligas, samt föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger 
kontoret i uppdrag att på lämpligt sätt iståndsätta tennisbanan vid korsningen Liljevalchsgatan-
Sätersgatan för basketbollspel.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-01.  

Medborgarförslag "Anlägg en basketplan på tennisbanan Liljevalchsgatan/Sätersgatan". 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enmalm (S), Lukas Hållkvist (M), Birgitta Rolander (C), Ida 
Lagerqvist (FP), Jonny El Zaouki (MP), Jan Strannerud (V) och Tommy Hansson (SD) yrkar 
bifall till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med det. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontoret ges i uppdrag att på lämpligt sätt iståndsätta tennisbanan vid 
korsningen Liljevalchsgatan-Sätersgatan för basketbollspel. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Förslagsställaren, Akten  
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§ 89 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr: 15/06 

Inga protokoll eller skrivelser finns att redovisa 

 

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut  

Dnr: 15/06 

• Beslut omföreningsbidrag nr. 39-42 2015. 
 

§ 91 Rapporter / nämnden informerar 

Dnr: 15/07 

• Jonny El Zaouki (MP) rapporterar att han deltagit i Ung fritids studiedag på Ronnaskolan.  
• Jonny El Zaouki (MP) rapporterar att Södertälje IF och Enhörna IF bjudit in 

kommunfullmäktige på trekamp, men endast två politiker kom. Ordföranden förslår att ett 
nämndsammanträde förläggs vid Rosenborgskolan och kombineras med studiebesök och 
friidrottsaktiviteter med Södertälje IF och Enhörna IF. 

• Emmy Swärd (V) rapporterar att hon deltagit i invigningen av en ny utställning i 
konsthallen, om konst och dataspel. Hon rekommenderar ett besök på utställningen, som var 
mycket sevärd. Även Ida Lagerqvist (FP), Lukas Hållkvist (M) och Birgitta Rolander (C) 
rekommenderar utställningen. 

• Ordförande Anna Bohman Enemalm (S) rapporterar om att hon den 28 augusti deltagit ett 
möte med Ung i Telge. Det var första gången hon, liksom andra nämndordföranden, bjöds 
in. Kultur- och fritidskontoret deltar i Ung i Telges verksamhet genom att tillhandahålla en 
fritidsledare som tar hand om ungdomarna, ser till att de kommer upp på morgonen, går på 
gym och tränar och därefter går på träffar för att få information om utbildningar m.m. 

• Ordföranden rapporterar att socialdirektör Gilda Johansson tackades av den 31 augusti. Hon 
gick i pension efter att ha arbetat fem år i kommunen. 

• Ordföranden rapporterar att hon sett filmen om Ingrid Bergman, och att visningen varit 
fullsatt på Estrad. Hon har även sett Galanta intriger, en liveteater från London som visades 
på Estrad. Visningen höll hög kvalitet; det var som att sitta på plats på teatern i London.  

• Ordföranden rapporterar att Västergård Arena invigdes den 5 september. Invigningen bjöd 
bl.a. på en uppvisningsmatch mellan Jan-Ove Waldner Mikael ”Äpplet” Appelgren och 
lockade ett stort antal besökare. Arrangemanget var mycket lyckat.  

• Ordföranden rapporterar att hon deltagit i ett möte i styrelsen för Stockholms läns museum; 
bland annat kommer en ny museichef att anställas. 

• Ordföranden rapporterar att hon den 11 september deltog i en konferens om Samverkan om 
idrott och idrottsanläggningar, anordnad av Stockholmsidrotten.  Bland annat diskuterades 
möjligheten att samarbeta om anläggningar. 

• Ordföranden rapporterar att hon den 15september, tillsammans med tjänstemän från kultur- 
och fritidskontoret, deltog i ett möte med Teateramatörerna i Södertälje (STA). Bakgrunden 
till mötet var att Sagateatern inte får vara kvar i sin nuvarande lokal. Tanken är nu att 
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försöka få till stånd ett möte med den bostadsrättsförening som äger fastigheten för att utreda 
om det är möjligt för STA att vara kvar i lokalen. 

• Ordföranden rapporterar att Kultur- och demokratiminsiter Alice Bah Kuhnke besökte 
Södertälje den 23 september. Ordföranden sammanfattar ministerns besök som lyckat.  På 
agendan för besöket stod bl.a. Berättarministeriet, stadsbiblioteket, Nova, konsthallen, El 
Sistema, träff med kommunalråden, Läsa för Integration och Oktoberteatern. Ministern 
uttalade att hon var mycket positiv till kulturarbetet i Södertälje. 
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§ 92 Övrig fråga – Extrainsatt sammanträde den 30 
september 

Dnr: 14/30 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingarna till kultur- och fritidsnämndens behandling av delårsbokslutet per den 31 augusti 
kom av olika anledningar inte nämndens förtroendevalda tillhanda i sådan tid att de haft 
möjlighet att läsa och ta ställning till beslutsunderlaget. Nämnden har därför enhälligt beslutat 
att bordlägga behandlingen av delårsbokslutet till ett extrainsatt sammanträde, som ska 
förläggas till onsdagen den 30 september. Med anledning av detta föreslås att nämnden beslutar 
om ett extrainsatt sammanträde den 30 september. 

Yrkande 
Ordförande Anna Bohman Enemalm (S) yrkar att nämnden ska besluta att ett extrainsatt 
sammanträde ska hållas den 30 september. 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ett extrainsatt sammanträde ska hållas den 30 september. 

 

Beslutet expedieras till  
Akten 
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§ 93 Övrig fråga - tillgänglighet till bassängen på 
Sydpoolen 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Wikner (S) ställer en fråga om tillgängligheten till badet på Sydpoolen, som varit uppe för 
diskussion sedan tidigare. Anders Siljelöf, chef för förenings- och anläggningsenheten, svarar 
att representanter för Sydpoolen uttryckt att de är positiva till anpassningar och att han kommer 
att ta kontakt med dem igen. 

 
 

 

Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) avslutar sammanträdet. 
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