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Synpunkter på planen
 
Fritid för funktionshindrade (sid 7)
Dess nuvarande organisatoriska placering inom kultur- och fritidskontoret bör ses över,
funktionen bör kanske snarast ligga i en stabsfunktion.
Synpunkt: Det framgår inte av rapporten varför dess nuvarande placering bör ses över. Vad är
syftet med organisationsförändringen?
 
Evenemangskaleder skapas (sid 15)
Synpunkt: Det bör även framgå i evenemangskalendern om aktiviteten är tillgänglig för alla.
Finns hörselslinga, handikapptoalett, vilket språk evenemanget är på, kan barnvagn tas med etc.
 
Tillgänglig kultur i Södertälje (sid 16)
Synpunkt: Rapporten fokuserar främst på tillgänglighet utifrån etnicitet.  I rapporten bör
begreppet tillgänglighet vidgas till att även inkludera funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning
etc.
 
Med vänlig hälsning
Kjell Sjundemark
Biträdande socialdirektör
Social- och omsorgskontoret/staben
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje
 
Tel: 08-523 049 27
Mobil: 0766-483443
E-post: kjell.sjundemark@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se
 


Från: Kulturplan Kultur &Fritidskontoret 
Skickat: den 30 september 2016 14:04
Till: Kultur- och Fritidskontoret (kof)
Ämne: Tyck till om nya kulturplanen!
Prioritet: Hög
 
Du eller din organisation har varit delaktig i att ta fram underlaget till den nya
kulturplanen. Nu är du/ni varmt välkomna att lämna synpunkter på underlaget. Det
är möjligt att lämna synpunkter fram till den 16 oktober. 


Ungefär 260 personer, såväl kulturaktörer som Södertäljebor, har varit delaktiga i
arbetet med att ta fram underlag till kulturplanen. Arbetet har letts av den oberoende
konsulten Eric Sjöström på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.


Kulturplanen innehåller ett antal konkreta förslag utifrån visionen att kommunen ska
genomsyras av en kulturdriven utveckling med långsiktighet och mod som ledord.
Målen är att Södertälje ska dra fördel av mångfalden i samhället, att de ideella
krafterna i föreningslivet gynnas, att den vardagsnära kulturen värnas och att
Södertälje blir ledande inom barn- och ungdomskultur i Sverige.
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En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021 bifogas med detta mejl. 


Välkommen att skicka in dina synpunkter till kulturplan@sodertalje.se
 
Eller till:
 
”Kulturplan”
Kultur- och fritidskontoret
Södertälje kommun
Campusgatan 26
151 89 Södertälje
 
Med vänliga hälsningar
 
Staffan Jonsson
Kultur- och fritidschef
Södertälje kommun
 
 
Kulturplan
Kultur- och fritidskontoret
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje
 
E-post: kulturplan@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se
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