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Utvecklingsplan för kulturen i Södertälje

Kulturkommunen Södertälje idag
Utvecklingsplanen har två huvuddelar, dels en beskrivning av läget idag och hur det skall se ut i
framtiden. Både beskrivningen av hur det ser ut idag och framtida förslag bygger till stor del på att
det är kommunen som är genomförare. Kommunen skall inte själv ha som mål att genomföra olika
aktiviter och arrangemang man bör vara en mögliggörare för kulturlivet, genom att underlätta med
lokaler, bidrag och information och samordning. Studieförbunden har en likande roll.
Kulturkommen Södertälje idag
Sorglig att det inte finns något beskrivet om studieförbunden som kulturaktörer. ABF Södertälje‐
Nykvarn har under många år varit en av de största kulturaktörerna i Södertälje. Förra året hade vi
över 3000 kulturarrangemang. Egna och tillsammans med föreningar och kommunen.
Vår dansverksamhet, ABF‐ Jam dansstudio. En av de största barn och ungdomsverksamheten i
Södertälje. Även i Järna bedrivs kontinuerlig dansverksamhet. Våra danslokaler ligger centralt
belägna i Södertälje – brevid pendel och bussar. 800 barn och ungdomar deltar i verksamheten. Förra
året fick vi en utmärkelse som Skandinaviens bästa dansskola. Vi har Summer dance camp ‐ innan
skolstart som lockar hundratals ungdomar ifrån S‐tälje med omnejd. Vi har sommarkollo med dans
för de som inte kommer från resursstarka hem. ABF‐Jam är även en del av I drott utan gränser som
har verksamhet i alla kommunens kommunala skolor.

ABF har byggt ett nytt musikhus i Järna. Ett världsmusikhus som inrymmer replokaler och
inspelningsstudios. Tanken är att vi ska integrera människor med hjälp av kulturens kraft. Att
spela ett instrument – talar för sig själv och integrerar människor av sig själv.
Utredaren skriver under rubriken ”Och den största utmaningen av dom alla” att Södertälje till stor
del är en delad stad. Vi instämmer i detta och det finns mycket att göra.
Studieförbunden en stor möjlighet att fungera som brygga. För ABF har vi en mycket stor verksamhet
tillsammans med de etniska föreningarna( cirka 75 stycken )och vi utbildar årligen 600 ledare och
funktionärer i föreningarna.
Vi hanterar även en mycket stor verksamhet med undervisning i svenska och samhällskunskap för
både asylsökande och personer med uppehållstillstånd.
ABF har en stor verksamhet i kommundelarna, vi ser även, som utredaren, den stora klyftan mellan
stad och land. En observation i sammanhanget är att det ibland verkar vara längre till Södertälje än
till Stockholm ifrån Järna.
ABF och övriga studieförbunds roll i kulturverksamheten har stora likheter. Vår roll är dels att
arrangera men också till stor del att möjliggöra kultur och då framför allt på amatörnivå. Det är alltså
vi, ihop med föreningslivet, som i mångt och mycket upprätthåller det som i rapporten kallas
vardagskultur.

ABFs syn på kultur är att kulturverksamheten är nära kopplad till bildningsverksamheten, det finns en
kommunikation mellan bildningen och kulturupplevelsen hos varje människa.
ABF tillsammans med våra medlemsföreningar arrangerar cirka 3000 kulturarrangemang per år. Vår
dans och musikverksamhet når cirka 1.500 barn och ungdomar per år.
Däremot så har vår möjlighet att arrangera större ( dyrare ) arrangemang minskat betydligt de sista
åren, dels genom att det kommunala kulturbidraget enbart för ABF minskat med 1 miljon och det
statliga med lika mycket.
”Att åtgärda”
Lokaler och mötesplatser för kulturverksamhet är ett stort problem. Inom några år så kommer vi
enbart ha Estrad och Castorscen för teaterverksamhet i Södertälje stad. Vi behöver skapa fler lokala
kultur och föreningshus runt om i kommunen.

Kulturkommunen Södertälje i morgon
3. Kulturnätverk bildas
Här ser vi att detta skulle vara en uppgift där studieförbunden skall spela en stor roll. I princip har alla
föreningar och många kulturutövare kontakt med ett studieförbund.
7. Saltskogsgård …
I rapporten omnämns inte Kyrkskolan i Hölö som har utställningsverksamhet och ateljéer för
konsthantverk. Samma som skrivs om Saltskogsgård gäller även Kyrkskolan i Hölö. Kyrkskolan har, i
dag bra lokaler och behöver inte någon större upprustning.
8. Kommunen bygger ett nytt kulturhus vid Maren
Vi anser att man inte skall bygga ett nytt kulturhus. Ett sådant kommer att kräva stora resurser som
kommer att tas i från andra verksamheter.
Behovet av en ytterligare central scen och konsertlokal finns, men bör lösas på annat sätt.
Att skapa mötesplatser för kulturverksamhet runt om i kommunen bör prioriteras.
Focusområde 3
Det finns aktörer som inte nämns i rapporten, många av dessa har i dag ett ekonomiskt stöd ifrån
ABF. Till detta kommer ett praktiskt stöd med marknadsförening, utbildning, teknik m.m. Vi kommer
inte p.g.a. de nya kommunala och statliga bidraget kunna fortsätta att ge detta direkta ekonomiska
stöd till föreningarna.
Om vi tvingas backa i vårt engagemang ser vi att kommunen måste öka sitt engagemang i
motsvarande grad om dessa fina kulturinstitutioner ska ha en chans att verka i framtiden.
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