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§ 64 Information från Ung fritid 

Dnr: KFN 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Dunstan "Roffe" A vila Hjelte som är TF chef för Ung fritid presenterar sig för nämnden. 

Han informerar om att det under sommaren har funnits mycket gratisaktiviteter för barn och 
unga, vilket har varit väldigt positivt. 

Vidare informerar han om att: 

• Järna och Ronna fritidsgårdar hade ca 80 deltagare som medverkade i Ung fritids Pride 
tåg under Pridefestivalen. Det var första året som Ung fritid deltog med ett officiellt tåg 
under pridefestivalen. 

• Man fortsätter att utveckla fritidsgårdarna i Södertälje, det senaste är att införa 
Makerspace på Järna och Tajens fritidsgårdar. När det är klart kommer man att vara först 
i Europa med att kunna erbjuda programmering på fritidsgårdarna. 

• Ung fritid arbetar nu med att slå ihop Rösberga och Geneta fritidsgårdar för att bli en 
fritidsgård som etablerar sig i Bårstaskolan. Diskussioner förs med Telge fastigheter. 

• I stockholmsregionens KEKS-samarbete (kompetens och kvalitet i samverkan) har 
Södertälje en ledande roll. 

• Efter sammanträdet är nämndens ledamöter välkomna på en rundvandring på Fornbacka 
fritidsgård. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Fastställande av dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden fastställer dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

· ·~ 2016-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr: KFN 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson informerar om; 

• Möte med Oktoberstyrelsen utifrån den kritik som har riktats gentemot teatern samt 
genomgång av det avtal som teatern har skrivit tillsammans med kultur- och 
fritidskontoret Oktoberstyrelsen har blivit ombedda att i en skriftlig redogörelse möta 
den kritik som riktats gentemot teatern samt ta fram en 3-års plan där man redovisar 
förbättringsförslag för att möta kraven i avtalet. 

• Utfallet av vissa av de olika sommarlovsaktiviteter som anordnades. 
Simskolan vid Bårsta lP var en stor succe, 170 barn (likadelar pojkar och flickor) 
fick simundervisning, men aktiviteten lockade också ett stort antal redan simkunniga 
besökare. 
Racketveckan med bowling var uppskattat. 
Det generationsöverskridande projektet G-kraft bussen som arrangerades av 
kultur365 har varit en stor succe och turnen har setts av över l 000 personer. 
1800-tals veckan på Torekällberget drog många besökare och var mycket 
uppskattad. 
Kulturskolans prova-på-vecka LajLaj var mycket välbesökt. 
Projektet Odling i staden i Fornhöjden var mycket lyckat och uppskattat. 
Sommarbibliotek i Hovsjöskolan, aktiviteten var ett samarbete med flera andra 
aktörer. Det var stort intresse och visade på ett stort biblioteksbehov i Hovsjö. 

Alla planerade sommarlovsaktiviteter genomfördes förutom en planerad utflykt med 
Ejdern. Genomgående så var alla de aktiviteter som utfördes mycket uppskattade. 

• Torekällberget: 
Kommunen driver nu själva Lindbloms cafe. 
Ett stort odlingsprojekt, samhällsbyggnadskontorets stadsodlingsprojekt Borgarens 
täppa kommer att dra igång till våren, projektet är ett samarbete med landstinget. 
Det finns ännu ingen information om vad man ska göra med platsen där 
Torekällbergets Värdshus låg innan branden. 

• Fotbollscupen 
• Kulturplanen kommer vara klar under första halvan av september, materialet kommer 

först att skickas på remiss, de inkomna yttrandena kommer sedan att biläggas 
kulturplanen. Vid sammanträdet den 29 september kommer kulturplanen samt de 
inkomna yttrandena att fördras. 

• Invigning av klättersvamparna vid parkourparken söndagen den 4 september kl. 13.00 
• Rekryteringen av en ny bibliotekschef kommer att starta under hösten 
• Olle Lindkvist kommer att fortsätta vara TF controller fram till sista februari 
• Äventyrsbadet på Sydpolen ska öppna igen. Avtalet går ut år 2028, planeringsprocessen 

för att bygga ett nytt badhus efter det att avtalet har löpt ut startar under hösten och 
kultur- och fritidskontoret kommer att vara en del av den processen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens Beslut 
Nämnden godkänner informationen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll l 2016-09-011 Södertälje kommun l Kultur- och fritidsnämnden 

§ 67 Handlingsplan mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld 

Dnr: KFN 16/34 

Sammanfattning av ärendet 

8 (24) 

Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för att motverka 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsens kontor har i 

samverkan med samordnare för kvinnofrid/våld i nära relationer och representanter för social

och omsorgskontoret arbetat fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtal har också förts med nyckelpersoner från 

utbildningskontoret, kultur-, och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret samt 

kvinnojourenltjejjouren. Handlingsplanen ska gälla under perioden 2016-2018. Förslaget till ny 

handlingsplan bygger på regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39). Planen 

bygger också på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och råd om våld i nära relationer (2014:4). 

Det övergripande målet i kommunens nya handlingsplan är regeringens fjärde 

jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna planen mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat förtryck och våld för perioden 2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-06-15 

Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-

2018,2016-06-15 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Förslag på ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2016-2018 godkänns. 

Särskilda yttrande 
Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 67 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Anne Rinn e 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av 
Fasaden 5 m.fl. i södertälje 

Dnr: KFN 16/37 

Sammanfattning av ärendet 

9 (24) 

Kultur- och fritidskontoret har mottagit ett förslag till detaljplan för del av Fasaden 5 m.fl i 
Södertälje. Planen syftar till bostäder i flerbostadshus i Saltskog centrum samt planläggning för 
förskola gällande befintlig förskola med tillfälligt bygglov. Ett gång- och cykelstråk som korsar 
området planläggs som allmänplatsmark. 

Förslaget innebär ingen påverkan på kulturmiljön. 

Nämnden föreslås anta stadsantikvariens förslag till yttrande såsom sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 antas såsom nämndens yttrande 
över förslaget till detaljplan för del av Fasaden 5 m.fl. i Södertälje. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 69 Yttrande gällande förslag till detaljplan för Sporren 1 
m.fl. 

Dnr: KFN 16/40 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har mottagit granskningshandling angående förslag till detaljplan för 
Sporren l m.fl. Planen syftar till att ge forutsättningar for flerbostadshus på upp till åtta 
våningar längs en lokalgata och bostadshus på upp till fyra våningar närmast kanalen att 
upp foras. 

Kultur- och fritidskontoret understryker vikten av en hög arkitektonisk kvalitet då området utgör 
en entre till staden från vattnet sett liksom möjligheter till mångfald av miljöer i enlighet med 
översiktsplanen. Den gamla järnvägssträckningen längs befintlig gång- och cykelväg genom 
ravinen bör forses med en skylt om dess historik. Vägdragningens sträckning över branta partier 
behöver studeras for att inte orsaka höga sponter som blir främmande och inte attraktiva inslag i 
stadsbilden. 

Nämnden fareslås anta stadsantikvariens forslag till yttrande såsom sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 

Yrkanden 
OrdfOrande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 antas såsom nämndens yttrande 
av granskning angående forslag till detaljplan for Sporren l m.fl. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 70 Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av kv. 
Löjan m.fl. i Södertälje 

Dnr: KFN 16/41 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret har mottagit ett förslag till detaljplan för del av kv. Löjan m.fl. inom 
Mariekälla i Södertälje. Planen syftar till att ändra planbestämmelserna gällande 
industriändamål till skola alternativt kontor. 

Förslaget innebär ingen påverkan på kulturmiljön då befintliga byggnader redan används för 
skola. 

Nämnden föreslås anta stadsantikvariens förslag till yttrande såsom sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-08-16 antas såsom nämndens yttrande 
över förslaget till detaljplan för del av kv. Löjan m.fl. inom Mariekälla i Södertälje. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 71 Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Utbilda unga 
ambassadörer för sommarstaden södertälje" 

Dnr: KFN 16/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har remitterat motion väckt av Liberalerna, "Utbilda unga ambassadörer 
för sommarstaden Södertälje", till arbetslivsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
stadsdirektören för yttrande. Förslag till yttrande är samberett med kommunstyrelsens kontor. 

Förvaltningen ställer sig positiv till intentionen i motionen och föreslår att nämnden antar 
yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-29 
Motion "Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje" 

Yrkanden 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar bifall till kontorets förslag till yttrande med tillägg att det i 

yttrande förtydligas att liknande projekt där unga arbetar som sommarvärdar tidigare har 

genomförts samt att texten under rubriken Ekonomiska konsekvenser ska ändras till att förslaget 

innebär vissa ekonomiska konsekvenser 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
l. Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget med tillägg att det i 

yttrande förtydligas att liknande projekt där unga arbetar som sommarvärdar tidigare har 

genomförts samt att texten under rubriken Ekonomiska konsekvenser ska ändras till att 

förslaget innebär vissa ekonomiska konsekvenser. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-09-011 Södertälje kommun l Kultur- och fritidsnämnden 13 (24) 

§ 72 Kulturskolans taxor och avgifter 2017 

Dnr: KFN 16/42 

Sammanfattning av ärendet 
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 
fastställdes av fullmäktige. 

Under innevarande år 20 16 har kulturskolan fortsatt att tillämpa en ny pedagogisk modell, som 
sätter gruppundervisningen i fokus. Den nya pedagogiska modellen medger fler 
undervisningstillfållen per elev- eleverna får alltså mer undervisning för sina elevagifter, m.a.o. 
mer valuta för pengarna. Erfarenheterna av den tidigare införda lägre taxan och den nya 
pedagogiska modellen med gruppundervisning kan behöva ytterligare något eller några år på sig 
för att på ett bra sätt kunna utvärderas. Förändringar bör därmed anstå till dess den nya 
pedagogiska modellen haft tid att sätta sig. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och 
avgifter för kulturskolan för år 2017 som är oförändrade från år 2016. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-06-08 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande terminsavgifter för Kulturskolan för år 2016: 

Taxa/terminsavgift 2017 kr 2016 kr 
Nmmaltaxa elev(+ ev. kopieringskostnad) 450 450 
Normaltaxa vuxen(+ ev. kopieringskostnad) 1900 1900 
Avancerat program KAPIS 800 800 
Konst inkl. konstmateriel 750 750 
Glasfusion (exklusive material) 900 900 
Körsång 450 450 
Instrumenthyra 450 450 
Vuxna undervisning i grupp l 900 l 900 
Särskild taxa barn< 7 år 
Barndans 450 450 
Danslek 450 450 
Brasslek 450 450 
Instrumentlek 450 450 
Kör/rytmik 450 450 
Rytm./Musiklek 450 450 
Småstråk med Rytmik 450 450 
Småstråk (instrumenthyra tillkommer) 450 450 
Taxa ej skriven i kommunen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 



Sammanträdesprotokoll l 2016-09-011 Södertälje kommun l Kultur- och fritidsnämnden 

Ämne Vuxen 
ÄmneElev 
Grupp 
Vuxen (Steelpan, Jazzdans) 
Vuxen (Kör) 
Elev (Teater, Jazzdans) 
Elev (rytmik, småstråk) 
Elev (kör) 
Elev (konst) 
Glasfusion vuxen (exklusive materiel) 
Glasfusion elev (exklusive materiel) 

Vuxen = 20 år och äldre. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Ju~ signum/~ Anslagsdatum 

2016-09-08 

3 500 3 500 
2 200 2 200 

2 200 2 200 
l 080 l 080 
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900 900 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Nämndbeslutade reinvesteringar augusti 2016 

Dnr: KFN 16/43 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har genom tidigare beslut ianspråktagit 1874 tkr av årets budget för 
nämndbeslutade investeringar på 8055 tkr. Därmed återstod 6181 tkr att senare kunna besluta 
om. Kultur- och fritidskontoret föreslår med detta forslag att till tidigare beslutade investeringar 
anslå medel till följande ändamål: 

• Inventarier, anpassning av lokaler för Makerspace, 138 tkr. 
• Elektronisk utrustning för lingångar på Estrad, 75 tkr. 
• Inköp av möbler på kulturskolan, 85 tkr. 

Förslagen som rör elektronisk utrustning och möbler till skolan avser ren reinvestering av 
utrustning, som av ålder och förslitning behöver bytas ut. 

Med Makerspace är avsikten att skapa forutsättningar for att tillfora nya aktiviteter inom ramen 
för verksamheten inom Ung Fritid. Järna kommundelsnämnd fareslås samtidigt i eget ärende 
anslå medel for ett Makerspace på fritidsgården i Järna. De tillkommande aktiviteterna kommer 
att genomforas delvis genom föreningssamarbete. 

I och med dessa forslag blir det återstående utrymmet 5 883 tkr for kultur- och fritidsnämndens 
nämndbeslutade investeringar 206. Kontoret kan få anledning, att senare under året vid behov 
återkomma med flera investeringsforslag inom ramen for resterande medel. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-19 

PM- Nämndbeslutad investering Makerspace 

Nämndbeslutade investeringar, sammanställning 2016 uppdaterad 2016-08-19 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden anslår medel ur anslag for egna investeringar till foljande ändamål: 

l. Inventarier, anpassning av lokaler for Makerspace, 138 tkr. 
2. Elektronisk utrustning for lingångar på Estrad, 75 tkr. 
3. Inköp av möbler på kulturskolan, 85 tkr. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

cj0? 
Anslagsdatum 

2016-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Yttrande över förvaltningens mål- och budget 2017-
2019 

Dnr: KFN 16/44 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 presenterades den 15 

juni 2016 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 

31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

De senaste åren har kommunen successivt ökat sitt budgeterade resultat och i årets underlag 
föreslår förvaltningen att den inslagna vägen fortsätter. Stabila resultat och tydliga finansiella 
mål är viktiga för god ekonomisk hushållning, vilket i sig är en förutsättning för att kunna 
bedriva en stabil och kvalitativ verksamhet i linjen. För att säkra en hållbar välfärd är det dock 
viktigt att kommunen i högre grad tar ett samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna: 
ekonomiska, ekologiska och sociala. 

Efter tio år av högt flyktingmottagande går antalet just nu ner. Det är dock mycket osäkra och 
svårprognostiserade siffror. Ett lägre flyktingmottagande möjliggör dock för kommunen att 
fokusera mer intensivt på en hållbar välfärd. Förvaltningens underlag innehåller i år tre 
definierade strategier utifrån det extra statsbidrag som regeringen utlovat och som med tiden ska 
bli en permanent ökning av statsbidraget. För att kunna leverera en hållbar välfärd bör det extra 
statsstödet nyttjas för särskilt riktade insatser och inte fördelas ut som en generell ökning av 
nämndbidragen. 

De senaste tre åren har kommunen amorterat ca l , 7 m dr på den externa låneskulden och även 
2016 pekar mot en amortering. Trots det har kommunen fortfarande den högsta 
nettokoncernskulden per invånare i Sverige. Under budgetperioden är investeringsnivåerna 
fortsatt höga. Låneskulden väntas uppgå till drygt l O, l mdr vid periodens slut. 
Investeringshorisonten har sträckts ut till tio år för att underlätta planeringen och möjliggöra 
mer realistiska prognoser. Förra årets kvalitativa investeringsprocess har lagt grunden för en 
smidigare process i år. Det är viktigt att fotisätta på den inslagna vägen gällande en kvalitativ, 
transparent och lättförståelig process. 

Årets underlag från förvaltningens innehåller inga effektiviseringar vidare finns en generell pris
och löneuppräkning på l procent, särskilt riktade lönesatsningar mot prioriterade grupper samt 
att äldreomsorgen lyfts över från kommundelarna till äldreomsorgsnämnden. 

I förvaltningens underlag finns inga särskilda medel för genomförande av biblioteksplanen. 

De särskilda regeringsmedlen som användes för bl.a. språkutveckling genom biblioteket och 
bildningsförbunden var avsatta bara för år 2016. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019- PM inkl. bilagor 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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Yrkanden 
Ordförande Anna Bohman (S) yrkar på att nämnden tar del av förvaltningens underlag till Mål 
och Budget 2017-2019 och avstår från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål 
och budgetprocessen. 

En enad nämnd yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens kontor/ekonomi/lek 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Invigning av IOGT-NTOs konstutställningar hösten 
2016 

Dnr: KFN 16/45 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har haft en provperiod då nämndens ledamöter har invigt konstutställningar hos 
IOGT-NTO. Dessa invigningar har ägt rum l :a lördagen i varje månad och resultatet har varit 
positivt. Nämnden beslutade 2016-05-26 § 42 att fortsätta med verksamheten och nu föreslås 
följande personer utses för att representera nämnden vid de olika tidpunkterna för höstens 
konstinvigningar. 

3/9 Tomas Witting (S) 
1110 Lukas Hållkvist (M) 
5/11 J onny El Zauki (MP) 
3/12 Joakim Granberg (RP) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ovanstående föreslagna personer väljs för att representera nämnden vid 
invigningarna av höstens konstutställningar hos IOGT-NTO. 

Beslutet skickas till 
Akten 

IOGT-NTO/Bo Högstedt 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 76 Politikerhörnan hösten 2016 

Dnr: KFN 16/46 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har sedan tidigare verksamheten Politikerhörnan på biblioteket i Södertälje, där man 
l :a onsdagen i varje månad mellan kl. 17.00-18.30 finns tillgängliga för att möta medborgarna. 
Inför hösten föreslås följande personer att utses för att representera nämnden och närvara vid 
respektive politikerhöma. 

7/9 RolfWikner (S), Jan Strannerud (V), Jonny Elzaouki (MP), Charles Mattocks (M), Johan 
Andersson (L), Beata Kuniewicz (SD) 

5110 Anna Bohman (S), Mema Kifork (S), Jonny Elzaouki (MP), Christine Gylefors (M), Ida 
Lagerqvist (L) 

2/11 Karin Östlund (S), Emmy Swärd (V), Jonny Elzaouki (MP), Lukas Hållkvist (M), Birgitta 
Rolander (C) 

7/12 Eric Matteoni (S), Emmy Swärd (V), Naim·a Pereira Cunha (MP), Lukas Hållkvist (M), 
Tommy Hansson (SD) 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att ovanstående föreslagna personer väljs för att representera nämnden under 
hösten sammankomster av Politikerhöman. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidskontoret/Staffan Jonsson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr: KFN 16/03 

södertälje kommun Protokollsutdrag Datum 
Kommunfullmäktige § l 00 "Anlägg ett 2016-05-30 

motionsspår i skogen runt den 
planerade Viksbergsskolan" 
medborgarförslag 

§ 101 "Anlägg skidspår på 2016-05-30 
Viksbergs golfbana" 
medborgarförslag 

§ 103"Använd Astra-Zenecas 2016-05-30 
huvudkontor i Snäckviken 
som nya "Grafikens hus" 
medborgarförslag 

§ l 05 "Är kommunens 2016-05-30 
politiker beredda att ta sitt 
sociala och politiska ansvar 
för att en lämplig 
samlingslokal för unga 13-18 
år skapas i Saltskog?" 
medborgarfråga 

§ 124 Delårsbokslut för 2016-06-20 
Södertälje kommun per den 
30 april2016 

Protokoll 
K -sam verkansgruppen § 56-66 2016-05-18 

K -sam verkansgruppen § 67-77 2016-06-01 

K -sam verkansgruppen § 78-88 2016-06-15 

K -sam verkansgruppen § 89-99 2016-08-24 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av protokoll och skrivelser. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 78 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr: KFN 16/02 

Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 

Beslut om att utse beslutsattestanter nr 21 § 21 

Beslut om förordnande 

Nr 13 § 13 

Nr 14 § 14 

Delegationsbeslut 
Nr 27/2016 

Nr 28/2016 

Nr 29/2016 

Nr 32/2016 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-08 

Utdragsbestyrkande 

21 (24) 
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§ 79 Rapporter/nämnden informerar 

Dnr: 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar: 

22 (24) 

• 14/6 - Efter nämndens sammanträde på Gillberga friluftsgård stannade ordförande kvar 
för att närvara vid avslutning med föreningslivet, hon var positivt överraskad att så 
många från föreningslivet kom och nätverkade med varandra och rapporterar om en 
mycket god stämning. 

• 16/6 - Seminarium om utställningen Americana på konsthallen, seminariet leddes av 
fotografen Hasse Persson. Ordförande var där tillsammans med inbjudna gruppledare 
från kulturnämnder i Stockholms län, konsthallen fick stor uppmärksamhet och 
seminariet var mycket uppskattat. 

• Kom och Uttryck, ett kollo med och för unga tjejer som hölls i parkourparken. 
Ungdomarna målade konstverk på gavlama på parkourparken, med målningarna fick de 
visa vad som är viktigt för tjejer. 

• 28/6 - Invigning av sommarbiblioteket på Hovsjöskolan. Mycket fin invigning där bland 
annat Clowner utan gränser närvarade. 

• 1/7 -1800-tals veckans premiär, allt var utökat och gratis vilket lockade fler besökare än 
tidigare år. 

• Torekällbergets Djurläger, ordförande rapporterar om ett mycket bra läger där barnen får 
ta hand om djuren. Lägret kostar men barnen får göra mycket och växer med ansvaret att 
ta hand om djuren. Lägret är för barn i åldrarna 8-12. 

• 20/8- Ordförande närvarade vid Telge stadslopp som är ett samarrangemang mellan 
Södertälje IF och Enhöma IF. 

• 26/8 - Kringelfestivalen invigs. I kommunens tält fanns representanter från kultur- och 
fritidskontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och presidierna från kultur
och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritid 
genomförde en kulturdialog med medborgarna, ordförande rapporterar om många 
positiva möten med mycket energi. 

• 26/8 - Konstnärskretsen, utställning av Lindellstipeniater på Grafikens hus, utställning är 
ett samarrangemang med Konstnärskretsen och Grafikens hus. 

• Besök på konsthallen och utställningen Double- om det tvetydiga i tillvaron. 
Ordförande rapporterar om en mycket stark utställning. 

• 31/8- Ordförande närvarade vid budgetdialogen. 
• Inbjudan till Konstnärskretsen som fyller 60 år den 3/9 och firar på Saltskogsgård. 

Ordförande kommer att närvara och lämna en gåva från nämnden. 
• 4/9 kl. 13.00 är det invigning av klättersvamparna vid parkourparken. 
• Multihallens detaljplan har vunnit laga kraft, arbetet kan nu fortsätta. Arbetet med nya 

konstgräsplaner vid Östertälje IP är igång. 
• Lördagen den 3/9 mellan kl. 12.00-18.00 är det Fornhöjdsdagen med olika event och 

aktiviteter i stadsdelen. 

l :e vice ordförande Jonny Elzaouki (MP) informerar nämnden: 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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• Närvarade vid budgetdialogen 
• Besök på: 

F otbollscupen. 
sommarbiblioteket i Hovsjö. 
1800-tals veckan. 
Kulturskolans prova-på-vecka Lajlaj . 
Simbassängen på Bårsta lP. 
Kringelfesti valen. 

Beata (SD) informerar om att dialogen mellan föräldrar och SSK gällande konståkningens 
framtid fortsätter. 

23 (24) 

Tomas Witting (S) informerar om att han besökte 1800-tals veckan på Torekällberget och 
resonerar kring att nämnden redan nu borde börja arbetet med att ta fram förslag på hur man kan 
utveckla arrangemanget. 

Witting informerar också om att han varit på Sveriges största vattenkrig och meddelar att han är 
stolt över att bo i Södertälje som arrangerar det, ett jättebra arrangemang. 

Jan Strannerud (V) informerar från samma besök som ordförande då friluftslivet hade 
avslutning på Gillberga fritidsgård, Strannerud vittnar om samma goda stämning och 
nätverkande som ordförande. Vidare besökte Strannerud 1800-tals veckan, Fotbollscupen och 
Kringelfestivalen. 

Carin Östlund (S) rapporterar om att hon närvarade vid invigningen av Lindblomscafe på 
Torekällberget samt besökte Torekällbergets 1800-tals vecka där hon var på föreläsning på 
Pagelska gården. Östlund var också vid Marenplan och lyssnade på artisten Niklas Strömstedt. 

Johan Andersson (L) medverkade också på kulturdialogen i kommuntältet på Kringelfestivalen. 

Rolf Wikner (S) saknade scenuppträdande för de minsta barnen (3-6 år) på Kringelfestivalen. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 
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§ 80 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Beata Kuniewicz (SD) meddelar att hon fått information om att datorerna på biblioteket inte 
fungerar. Staffan Jonsson har inte fått några rapporter om det men tar med sig frågan till 
biblioteket och återkommer med svar till nästa sammanträde. 

Kopia skickas till 
Kultur- och fritidskontoret/Staffan Jonsson 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-08 



Särskilt yttrande till kultur- och fritidsnämnden den 1 september 2016: 

Ärende 5: "Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld" 

Det är bra att vi ser de problem som finns och försöker hitta den bästa lösningen på dessa. 

Handlingsplanen är i stort sett bra, men Sverigedemokraterna anser att uttrycket" hedersrelaterat 

våld och förtryck" innebär en begränsning till endast en del av alla tänkbara situationer. 

Med alla de människor som kommer tilllandet kommer nya traditioner, normer och regler enligt 

vilka nyanlända levde i sina länder. En del krockar med våra värderingar och normer. Att begränsa 

vårt arbete till "hedersrelaterat våld" är att bortse från alla andra sorters förtryck, kränkningar eller 

våld som kan komma eller redan har kommit hit. 

Ett sådant exempel är barnäktenskap som är vanligt i en del av världen men inte tillåtet enligt svensk 

lag. Tvångsäktenskap känner vi till, men barnäktenskap är något för oss helt nytt. Att det 

förekommer är väl dokumenterat, och det är praktiskt taget uteslutande den kvinnliga parten som är 

minderårig. Ett annat exempel av det här slaget är könsstympning på små flickor. 

Vi saknar också omtanken om våldutsatta män. Visserligen är den största delen av våldet är riktad 

mot kvinnor, men vi måste även ta våld mot män på stort allvar. Här behövs information och rutiner i 

syfte att kunna hjälpa de utsatta på bästa sätt. 

Den viktigaste för oss i handlingsplanen är de rättsliga påföljderna. Det finns· en bra beskrivning av 

hur det förebyggande arbetet ska gå till, hur vi ska ta hand om offren och så vidare men det finns 

inget om de konsekvenser som måste komma när man bryter mot lagen. Vi måste vara tydliga med 

att framföra, att en del normer och traditioner strider mot våra lagar. Ett beteende som är helt 

tillåtet och fungerar som norm i ett land är inte tillåtet i ett annat. 

Detta bör förtydligas så att någon som levde i ett land där barnäktenskap är lagligt får fullständigt 

klart för sig, att detta bryter mot svensk lagstiftning och leder till straff i vårt land. Att någon som 

levde i ett land där man kan slå kvinnor får klart för sig, att detta bryter mot svensk lagstiftning och 

får sina påföljder enligt denna. Vi måste således vara tydliga med att vi inte accepterar beteenden 

som bryter mot de svenska lagarna . 

Vi måste skilja offer från de som utför våld. Det måste vara tydligt att offer får hjälp och förövare 

straff. Vi måste vara tydliga med den här gränsen för att visa att vi står för grundläggande värderingar 

där respekt mot den andra människan är det viktigaste. Ingen kan göra illa den andra människan 

oavsett vilka förklaringar eller underlag man än hittar på avseende religion, heder och så vidare. 

Detta är synpunkter som vi gärna skulle vilja få med i handlingsplanen i kommande uppdatering. Det 

är inte meningen att stoppa arbetet med detta, men Sverigedemokraterna menar att man får tänka 


