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Narvarande

Ledamoter Johan Schonbeck (S), ordforande
Bengt-Ame Ahrberg (S)
Nora Olander (KD)
Bjom Jonsson (C), 1 :e vice ordforande
Karia Sand (MP)
Goran Lundberg (M), 2:e vice ordforande
Marita Sorefjord (M) §§ 91-92, 94-110
Kjell Westerberg (L)

Ersattare Ulrika Nilsson (S) tjanstgorande ersattare for Cecilia Asp Paulrud (S)
Lena Ljungquist (C) tjanstgorande ersattare for Marita Sorefjord (M) § 93
Marit Broman (MP)
Ann Westerberg (L) tjanstgorande ersattare for Andreas Birgersson (SD) §§
91-95
Peder Edstrom (V)
Lars-Goran Jonsson (RP) tjanstgorande ersattare for Andreas Birgersson
(SD)§§96-110

Ovriga nan/arande Rebecka Ryblad, samordnare
Milojka Somi, bygglovhandlaggare §§ 92-93
Tina Corell, utbildningskontoret § 94
Susanna Eschricht, planarkitekt §§ 95-96
Andreas Jonsson, planeringsingenjor §§ 95-96
Maria Wikenstahl, trafikingenjor § 97
Rebecka Adam, controller
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§ 91 Faststallande av dagordning

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Namnden faststaller dagordningen i enlighet med utsand kallelse och med foljande andringar:

Arenden som utgar:
9. Information om tekniskt arbete i Enhorna

19. Namndens verksamhetsplaneringsdag

Justerandes signum

^.f"^
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§ 94 Information om skolskjutsarna i Enhorna Dnr: En 19-004

Sammanfattning av arendet
Tina Corell fran utbildningskontoret informerar dels overgripande om skolskjutsverksamheten, dels om
specifika fragor om skolskjuts i Enhorna.

Justerandes signum

^
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§ 95 Information om kulturmiljoinventering Dnr: En 19-004

Sammanfattning av arendet
Susanna Eschricht, planarkitekt pa planenheten, informerarom kulturmiljoinventering.

Kulturvarden och kulturmiljon ar ett allmant intresse, vilketframgar av saval miljobalken som plan- och
bygglagen. Nar det galler Sandvikenomradetfinns ett bevarandeintresse och tydliga onskemal om
hansynstagande till befintlig karaktar. Lansstyrelsen har papekat att det ar av storsta vikt att en
kulturmiljoanalys tas fram av antikvarisk expertis och att konsekvenserna for kulturmiljon redovisas.

En kulturhistorisk vardering brukar graderas i olika klasser: mycket hogt kulturhistoriskt varde, hogt
kulturhistoriskt varde, visst kulturhistoriskt varde, eller att byggnaden tillmats inte tillmats nagot
kulturhistoriskt varde.

Kulturinventeringen beraknas att vara klar om ungefar tva veckor.

Justerandes signum
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§ 96 Information om VA-forsorjning, kretslopp
ellerenskilt avlopp Dnr: En 19-004

Sammanfattning av arendet
Telge Nat utreder mojligheten till en lokal kretsloppslosning, tillsammans med kommunens miljokontor.
Vid dagens sammantrade redovisar Telge Nat via en konsult en lagesrapport.

De forutsattningar som rader ar:
Sodertalje kommuns VA-plan
Lag om allmanna vattentjanster
Kravspecifikation pa framtida VA-losning

• Kommande vattenskyddsomrade
Framtida dricksvattenforsorjning

Enligt VA-planen ska Sandviken forsorjas med allmant VA, det ar alltsa inte mojligt att valja bort allmant
VA i Sandviken.

Alternativa losningarforavlopp:

• Konventionellt system (Telge Nat och Syvab)
Kretsloppssystem (Telge Nat)

Kostnadsbedomningen ar att kretsloppssystemet ar dyrare an ett konventionellt system.

Vidare arbete:

Beslut om systemlosning sker av Telge Nat i samrad med miljokontoret.
Forutsattningar for VA-utbyggnad skapas vidare i detaljplanearbetet.
Investeringsbeslut tas i Telge Nats styrelse och vidare i Koncernstyrelsen.

Justerandes signum
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§ 97 Yttrande over remissversion av cykelplan Dnr: En 19/39

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Namnden tillstyrkerforslagettill Cykelplan 2019 med tillagget:

1: Vi vill patala behovet av sammanhangande gang- och cykelstrak, bade i tatorten och i
kommundelarna. Det okar sakerheten for alia kategorier trafikanter, saval arbetspendlare som barn- och
ungdomar.

2: Vi vill uppmarksamma behovet av god fysisk utformning av gang- och cykelbanor i syfte att oka
tillgangligheten for alia trafikanter. Det kan handla om att utjamna nivaskillnader, anvanda robusta
ytbelaggningar, snoroja banorna vintertid, separera trafikkategorier genom symboler och
fargmarkeringar samt attforse gang- och cykelbanor med tydlig skyltning och andamalsenlig belysning.

Sammanfattning av arendet
Kommundelsnamnderna harfatt Cykelplan 2019 pa remiss fran tekniska namnden. Cykelplanen
2019 foreslas ersatta tidigare Cykelplan fran 2013. Cykelplan 2019 innehaller fern strategier for
okad cykling, samt riktlinjerfor utformning, drift och underhall. I bilaga 3 finns forslag pa fysiska
atgarder. Cykelplanen ar ett led i att genomfora Sodertalje kommuns trafikstrategi.

Kommundelsnamnderna har ansvar for teknisk verksamhet inom sitt geografiska omrade, vilket
inkluderar gang och cykelvagar. Efter att remissen avslutats och forslaget bearbetats kommer
kommundelsnamnderna attfatta beslut om de delar av cykelplanen som galler respektive
kommundel. Till remissvaret har synpunkter inhamtats fran kontoren och inga negativa synpunkter
har inkommit.

Kontorets forslag till namnden ar att tillstyrka forslaget till Cykelplan 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse 2019-09-20

Remissversion av Cykelplan 2019

Yrkande

Karla Sand (MP) yrkar pa att namnden lagger till foljande tillagg tillsitt yttrande:

1: Vi vill patala behovet av sammanhangande gang- och cykelstrak, bade i tatorten och
kommundelarna. Det okar sakerheten for alia kategorier trafikanter, saval arbetspendlare som barn-
och ungdomar.

2: Vi vill uppmarksamma behovet av god fysisk utformning av gang- och cyketbanor i syfte att oka
tillgangligheten for alia trafikanter. Det kan handla om att utjamna nivaskillnader, anvanda robusta
ytbelaggningar, snoroja banorna vintertid, separera trafikkategorier genom symboleroch
fargmarkeringar samt att forse gang- och cykelbanor med tydlig skyltning och andamalsenlig
belysning.

Justerandes signum
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Forts.§ 97

Proposition

Ordforande Johan Schonbeck (S) staller proposition pa foreliggande tillaggsyrkande och finner att
namnden beslutat att tillstyrka forslaget till cykelplan med foreslaget tillagg.

Beslutet skickas till
Samhallsbyggnadskontoret/Stadsmiljo

Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande
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§ 98 Taxor och avgifter 2020 inom Dnr: En 19-57,
samhallsbyggnadsomradet SBN-2019-01616

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Enhorna kommundelsnamnd tillstyrker forslag till taxor och avgifter 2020.

Sammanfattning av arendet
Samtliga namnder skall behandla verksamhetens taxor och avgifter. Arendet overlamnas till
kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmaktige for beslut som fattas av i samband med Mal- och
budget.

Gallande taxor och avgifter har kompletterats med forslag for 2020. Taxor och avgifter for
planverksamheten foreslas vara oforandrade.

Foreslagna andringar aterfinns i tabellerna:

Tabell/sid Namn

1 Tillbyggnad eller pabyggnad av en- eller tvabostadshus, som
inte kravertekniskt samrad, (Yta 16-40)

4 Ovriga atgarder som endast kraver anmalan, (andring av
eldstad, separat taxa)

6 Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med
gemensam fastighet, (yta 1-200)

11 Ovriga avgifter (strandskyddsdispens, byggnadsverk istallet for
bostad, kungorelse i lanstidningen)

3 GEO Lageskontroll ( nytt tillbyggnader)

S 22 Minsta avgift for digitals kartutdrag i vektorform inkl. timkostnad
ar1 875 kr. (2019: 1850 kr)

S 24 Ny tabell, Vid stora bestallningar av obearbetade laserdata ges

prisreduktion

Beslutsunderlag
Samhallsbyggnadskontorets tjansteskrivelse 2019-09-27
PM forslag till taxor och avgifter 2020 stadsbyggnadsnamnden

Sarskilt yttrande
Kjell Westerberg (L) och Ann Westerberg (L) anmaler och inger ett sarskilt yttrande (Bilagal.).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerandes signum
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§ 99 Svar pa medborgarforslag "Blomsterang i
Ekeby" Dnr: En 19/38

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Enhorna kommundelsnamnd aterremitterar forslaget till svar till samhallsbyggnadskontoret for att fa svar
pa om det finns nagon annan plats i Ekeby for anlaggande av blomsterang, eftersom det finns ett
uppdrag avseende fastigheten Barnflickan 2.

Sammanfattning av arendet
Det har inkommit ett medborgarforslag till kommunen om att anlagga av en vildblomsterang pa
fastigheten Barnflickan 2 som tidigare varit en skola och som nu ar en grusyta. Medborgaren menar att
en vildblomsterang skulle framja pollinerande insekter och oka den biologiska mangfalden i omradet.
Vidare menar medborgaren att en vildblomsterang skulle bidra till ett trevligare omrade for de boende.

Samhallsbyggnadskontoret skriver i forslaget till svar att fastigheten Barnflickan 2 ags och forvaltas av
Telge fastigheter. Sodertalje kommun kan darmed inte ta nagra beslut om vad marken ska anvandas till.
Samhallsbyggnadskontoret ar dock positivt till forslaget och bistar garna med kunskap om Telge
fastigheter ar intresserade av att omvandla ytan till en vildblomsterang. Samhallsbyggnadskontoret har
samtalat med Telge fastigheter som tycker att det ar ett bra forslag men att det inte ryms i deras budget
under ar 2019. Telge fastigheter kommer avvakta till nasta ar och da se om och hur de kan ga vidare
med arendet. Samhallsbyggnadskontoret foreslar att medborgaren hanvisas till Telge fastigheter for
vidare synpunkter eller fragor om fastigheten Barnflickan 2.

Beslutsunderlag
Samhallsbyggnadskontorets tjansteskrivelse 2019-09-20

Remiss med medborgarforslaget

Yrkande

Ordforande Johan Schonbeck (S) yrkar pa att namnden aterremitterar forslaget till svar till
samhallsbyggnadskontoret for att fa svar pa om det finns nagon annan plats i Ekeby for anlaggande av
blomsterang, eftersom det finns ett uppdrag avseende fastigheten Barnflickan 2.

Proposition

Ordforanden staller proposition pa aterremissyrkandet och finner att namnden beslutat i enlighet med
det.

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadskontoret

Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande

./--:



Sammantradesprotokoll | 2019-10-07 | Sodertalje kommun | Enhorna kommundelsnamnd 16(28)

§ lOOTaxor och avgifterfor anlaggningar och
lokaler 2020 Dnr: En 19-43

Enhorna kommundelsnamnds beslut

1. Taxor och avgifter for idrottsanlaggningar och lokaler m.m. antas i enlighet med kultur- och
fritidskontorets forslag till avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade -
idrottsanlaggningar och lokaler.

2. De nya taxe- och avgiftsbestammelserna skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag att faststalla taxa for GF-hallen for ar 2020.

Sammanfattning av arendet
Kultur- och fritidsnamnden samt kommundelarna faststaller arligen taxor och avgifter for uthyrning av
kommunala lokaler och anlaggningar, sasom exempelvis fritidsgardar, idrottsanlaggningar, idrottshallar
och gymnastiksalar. For 2020 foreslas taxebestammelser som innehaller ett smarre antal redigeringar i
forhallande till 2019 ars avgifter, da upprakning av taxan gjordes generellt.

De foreslagna revideringarna framgar av bifogat Forslag till taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsomrade 2020.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15.
Forslag till taxor och avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade,
idrottsanlaggningar och lokaler.

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritidskontoret/Forening och anlaggningsenheten

Ksk/ekonomi

Akten

Justerandes signum

'^,-/

•I

Anslagsdatum
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§101 Regler och riktlinjer for foreningsbidrag Dnr: En 19-51

Enhorna kommundelsnamnds beslut

1. Regler och riktlinjer for foreningsbidrag 2020, inklusive bilaga 1 och 2 antas i enlighet med kultur och
fritidskontorets forslag.

2. De nya reglerna for foreningsbidrag skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag ati se over bidragsreglerna for arrangemang och projektbidrag
for att ta fram kriterier anpassat till arbetet med olika evenemang tillsammans med foreningslivet och
kommunen i ovrigt.

Sammanfattning av arendet
Kommunfullmaktige beslutade i februari 201 1 att infora nya regler och riktlinjer for foreningsbidrag 201 2-
01-01. Sedan regelverket infordes har det - helt i linje med kommunens arbete med standiga
forbattringar - kontinuerligt utvarderats och justerats senast infor ar 2018.

Kultur- och fritidskontoret har under sommaren jamfort kommunens nuvarande regler med ett antal
kommuner i lanet (Huddinge och Botkyrka) samt Umea kommun. Kontoret foreslar nu fortydligande
texter i vissa avsnitt och aven tillagg pa nya regler for foreningsgrupper utifran erfarenhet av andra
kommuners tydligare skrivningar.

Detta fortydligas i tjansteskrivelsen under Arendets fordjupning.
Forslaget innebar tva nya regelavsnitt, det ena ar registrering i foreningsregistret och det andra ar regler
for etniska foreningar som tidigare raknats som barn och ungdomsforeningar.

I arbetet med kommunens samverkansoverenskommelse med ideburen sektor framfors krav fran
foreningslivet om flexiblare regler for foreningar som ar generationsoverskridande i sin verksamhet och
tar start ansvar for sprakkafeer mm. utifran att mota nyanlanda och personer med utlandsk harkomst.

Reglerna for etniska foreningar ar forsta steget att se over vara bidragsformer for att mota den ideburen
sektorns krav pa okad tydlighet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15
Regler och riktlinjer for foreningsbidrag 2020.
Bilaga 1 och 2 till regler och riktlinjer forforeningsbidrag.

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret/Forening och.anlaggningsenheten

Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum
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§ 102Remissvar "Inratta ett skonhetsrad" motion
av Beata Milewczyk (SD) och Tommy Hansson
(SD) Dnr: En 19-32

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Enhorna kommundelsnamnd foreslar att motionen avslas och overlamnar svaret till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Kommunstyrelsen remitterade 2019-05-07 motionen av Beata Milewczyk (SO) och Tommy Hansson
(SO) "Inratta ett skonhetsrad" till kultur- och fritidsnamnden, stadsbyggnadsnamnden och
kommundelsnamnderna for yttrande. Motionsstallarna foreslar att det ska inrattas ett skonhetsrad som
har till uppgift att bevaka de estetiska vardena i kommunens fysiska miljo, samtforesla forbattringar i
den. Radet ska vara ett radgivande organ at kommunens namnder i fragor som ror offentliga konstverk
samt konstnarligt eller kulturhistoriskt vardefulla miljoer. Vidare foreslas att skonhetsradet genom
information och dialog gor kommuninvanarna medvetna om dess roll och verksamhet. Skonhetsradet
ska besta av sakkunniga representanter fran olika kunskapsomraden sasom arkitektur, naturskydd,
samhallsbyggnad, kultur med mera. Kultur- och fritidskontoret har samarbetat med
Samhallsbyggnadskontoret for att forfatta svaret som redovisas i arendefordjupningen.

Kommunfullmaktige avslog 2010-11-22, § 17 en tidigare motion om att inratta ett skonhetsrad i
kommunen med motiveringen att det redan finns val fungerande och etablerade regelverk, rutiner och
kompetens som tillgodoser estetik och gestaltningsfragorna inom stadsbyggnadsomradet. Dessutom
planerades redan en utveckling av medborgardialoger i syfte att skapa engagemang hos flertalet
samhallsaktorer. Foreliggande granskning av kultur- och fritidskontoret visar att kommunfullmaktiges
bedomning fran 2010 star sig; det behovs inte ett sarskilt skonhetsrad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse 2019-09-23

Remiss fran kommunstyrelsen, dnr KS 19/162

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Akten

Justerandes signum
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§ 103Yttrande over motion av Ann Westerberg
(L)"En barndom fri fran valdsporr" Dnr: En 19-22

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Enhorna kommundelsnamnd antar forvaltningens forslag till yttrande som sitt eget och overlamnar
det till kommunstyrelsen

Sammanfattning av arendet
I kommunfullmaktige den 2 maj 2019 har Liberalerna, genom Ann Westerberg, inkommit med en motion
som remitterats till kommundelsnamnderna, utbildningsnamnden, socialnamnden och kultur- och
fritidsnamnden. I motionen foreslas att kommunen ska tillse att sex- och samlevnadsundervisningen i
Sodertaljes skolor utgar fran ett kritiskt perspektiv pa porr och att alia ges en god kunskap om
pornografins paverkan och skadeverkning. Att tillse att alia som arbetar inom skolan, skol halso- och
sjukvard, socialtjanst, m.fl. ges en god kunskap i hur man pratar om porr och sex med barn och
ungdomar samt att tillse att forskolor, skolor, fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och
ungdomar vistas ar porrfria.

I forvaltningens yttrande star det att skolorna bedriver sex- och samlevnadsundervisning i enighet med
Skolverkets riktlinjer. Det ingar i rektorns uppgifter att sakerstalla att sex- och samlevnadsundervisning
integreras i ovrig undervisning. Det ingar i introduktionen for nyanstallda inom socialtjansten att
genomga grundlaggande utbildningar som inkluderar hur man samtalar med barn, kultur och
fritidskontoret har bland annat arbetat med framjande aktiviteter pa amnet konsnormer, pornografi och
sjalvbild. Kultur- och fritidskontoret, Ungdomsmottagningen, Larande och halsa, Antivaldcenter och
Forebyggande enheten pa Barn- och ungdom deltar i samverkansgruppen POTUS (Prevention, Opinion,
Tillit, Utbildning, Samverkan).

Kommunens skolor har filter pa datorerna for att motverka att elever ska ha mojligheten ati anvanda
sidor som anses vara olampliga och krankande for barn- och ungdomar. Sodertalje kommuns
verksamheter arbetar med kunskap om samtal med barn och ungdomar, samt med forskolor, skolor,
fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och ungdomar vistas ska vara fria fran pornografi och
vald. Med ovanstaende bedomning anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse 2019-09-11

Forvaltningens forslag till yttrande over motion av Ann Westerberg (L) "En barndom fri fran valdsporr"

Remiss fran kommunstyrelsen, dnr KS 19/162

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerandes signum
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T -%_I

Anslagsdaium

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 104Yttrande over motion av Ann Westerberg
(L) "Trygga omkladningsrum i skolan" Dnr: En 19/28

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Enhorna kommundelsnamnd foreslar att motionen avslas och overlamnar svaret till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Ann Westerberg (Liberalerna) har vackt motionen "Trygga omkladningsrum i skolan" den 2 februari
2019. Motionen ar remitterad for svar till utbildningsnamnden och kommundelsnamnderna.

Enligt motionen undviker majoriteten av elever i skolan att duscha efter idrottsundervisningen. Orsakerna
ar enligt motionen att elever ar otrygga och heist undviker att vistas nakna med andra elever. Darfor
foreslar motionen att ansla riktade bidrag till skolorna for att bygga om sina duschutrymmen sa att det
blir mer privata duschbas, att lagga sarskild vikt vid stadning av duschutrymmen och att strava efter en
20 minuters lang rast efter varje idrottslektion. Motionen foreslar vidare att mobiltelefoner ska samlas in
innan idrottslektionen pa de skolor dar ett generellt mobilforbud inte finns for att sakra tryggheten i
omkladningsrummen. Kontoret redovisar forslag till yttrande i tjansteskrivelse daterad 2019-09-17 med
bifogat PM.. Sammanfattningsvis framfors:

Sodertaljes kommunala skolor arbetar framjande och forebyggande for att motverka krankningar och
for att alia elever ska kanns sig trygga i alia skolans lokaler. Varje skola tar fram trygghetsskapande
atgarder. Vid ny- och ombyggnationer ar fragorna kring trygghet generellt men ocksa specifikt i
relation till gymnastiken en del av underlaget vid planering.
Elevernas kunskapsresultat ar inte negativt avvikande i amnet idrott i jamforelse med andra amnen.
Gallande de elever som inte uppnar minst betyget E har bristande kunskaper i simning identifierats
som en orsak.

• Mobiltelefoner samlas in pa lektionstid pa samtliga grundskolor. Avseende motionens forslag om
mobilforbud kommer grundskolechef att diskutera pa vilket satt grundskolans rektorer hanterar
fragan i anslutning till idrottslektionerna.
Detfinns inte nagra avsatta medel i budget 2020 for att bygga om skolornas omkladningsrum med
centralt riktade pengar.

Utbildningskontoret foreslar att motionen ska avslas.

Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjansteskrivelse 2019-09-17
Svar pa motion, PM 2019-09-17
Motion av Liberalerna "Trygga omkladningsrum i skolan", 2019-06-03

Yrkande

Kjell Westerberg (L) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordforande Johan Schonbeck (S) staller proposition pa kontorets forslag mot Kjell Westerbergs
bifallsyrkande till motionen och finner att namnden beslutat i enlighet med kontorets forslag.

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 104

Reservation

Kjell Weserberg (L) anmaler reservation till protokollet till forman for sitt yrkande.

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 105Delarsbokslut per den 31 augusti for
Enhorna kommundelsnamnd Dnr: En 19-35

Enhorna kommundelsnamnds beslut
1. Enhorna kommundelsnamnd godkanner delarsrapporten inklusive bilagor per augusti 2019 och

overlamnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Enhoma kommundelsnamnd ansoker orn 100 tkrfor en utokad reinvesteringsram till den

tekniska verksamheten for en renovering av lekutrustning.
3. Enhorna kommundelsnamnd ansoker om att aterlamna outnyttjade investeringsmedel om 2

mnkrfor investeringen Enhorna IP inom S6dertaljelyftet2019.
4. Enhorna kommundelsnamnd ansoker om en utokad investeringsram for KS/KF-investeringar

avseende investeringen Enhorna IP om 2 mnkrfor 2020.
5. I delarsrapporten for Enhorna kommundelsnamnd per den 31 augusti 2019 papekas under

"Uppfoljning av kommunfullmaktiges mal" 4.2, att namnden har i uppdrag att kommunicera med
kommundelens innevanare kring bl.a. namndens verksamheter. Kommundelsnamnden vill
papeka att det forutsatter att forvaltningen fortsattningsvis verkstaller de beslut som namnden
fattar om information till kommundelsinnevanarna.

Sammanfattning av arendet
Enhorna kommundelsnamnd har for 201 9 ett namndbidrag pa 54,0 mnkr. Per augusti har namnden ett
namndbidrag pa 36,0 mnkr. Redovisningen av periodens resultat ar ett overskott pa 1,7 mnkr.
Prognosen for helaret ar ett nollresultat for namnden.

Nettokostnaderna for namnden pa total niva ar per augusti 34,3 mnkrjamfort med budgeten samma
period pa 36,0 mnkr. Resultatet for namnden per augusti blir saledes ett overskott pa
1,7 mnkr. Grundskoleverksamheten(1,1 mnkr) star for den hogsta avvikelsen med ett overskott.
Arsprognosen for namnden beraknas till ett nollresultat summerat med kostverksamhetens(-200 tkr)
underskott och den ovriga verksamheten(29 tkr) tillsammans med budgetreservens(171 tkr) overskott
som prognosticeras. Prognosen for forskolan efter beraknad volymavstamning ar nu en ekonomi i
balans. Tidigare har en atgardsplan upprattats men barnantalet har nu okat. Darfor avskrivs ocksa
atgardsplanen.

Nettokostnadsutvecklingen for namnden har minskat med 2,2 % i jamforelse med perioden foregaende
ar och i absoluta tal ar det 776 tkr. Procentuellt har idrottsverksamhetens nettokostnader okat mest med
11,9 %, motsvarande 25 tkr. Forskolans nettokostnader har minskat mest i absoluta tal med 281 tkr
motsvarande 2,0 %.

Enhorna kommunclelsnamnd har4,5 rnnkri investeringsmedel for 2019. Dessa bestar av 1,2 mnkr i
KS/KF-investeringar, 2,8 mnkr avser Sodertaljelyftet och 500 tkr avser namndsinvesteringar. Av 4,5
mnkr har 1,1 mnkr forbrukats per augusti, vilket motsvarar 25 %. Riktvardet for augusti ar 67 %.
Prognosen for aret ar att samtliga medel kommerforbrukas.
Uppfoljning av de tre indikatorer som ingar i det ekonomiska KF-malet visar tva indikatorer en
bedomning med brister i budgetfoljsamhet och genomforandegrad av investeringar ingar.

I samband med delarsboksslutet per augusti foreslar kontoret att Enhorna kommundelsnamnd ansoker
om 100 tkrfor en utokad reinvesteringsram till den tekniska verksamheten for en renovering av
lekutrustning i lekparker.

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 105

Gallande uppfoljningen av Kommunfullmaktiges mal har Enhorna kommundelsnamnd for perioden en
positiv utveckling. Vallaskolan har mycket goda resultat. Forskolan har forbattrat sina resultat och ligger
over snittet i kommunen. Valdeltagandet okade i valet till Europaparlamentet och i ett av valdistrikten i

Enhorna okade valdeltagandet mest av alia distrikt i hela kommunen. Inom samhallsbyggnad foljs
handlaggningstiden upp och redovisas for perioden for kommunen som helhet pa grund av systembyte.
En hog andel, 99 %, av arendena beslutats inom tidsramen. Andelen ekologiska livsmedel okar i skola
och forskola.

Forvaltningen redovisar ett forslag till tillagg till foreliggande forslag beslut:

Enhorna kommundelsnamnd ansoker om att aterlamna outnyttjade investeringsmedel om 2 mnkrfor
investeringen Enhorna IP inom Sodertaljelyftet 2019.
Enhorna kommundelsnamnd ansoker om en utokad investeringsram for KS/KF-investeringar
avseende investeringen Enhorna IP om 2 mnkrfor 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelser, daterad 2019-10-02

Delarsrapport Enhorna kommundelsnamnd - T2 per 31 augusti 2019, inklusive bilagor

Yrkande

Kjell Westerberg (L) yrkar pa foljande tillagg:

I delarsrapporten for Enhorna kommundelsnamnd per den 31 augusti 2019 papekas under "Uppfoljning
av kommunfullmaktiges mal" 4.2, att namnden har i uppdrag att kommunicera med kommundelens
innevanare kring bl.a. namndens verksamheter. Kommundelsnamnden vill papeka att det forutsatter att
forvaltningen fortsattningsvis verkstaller de beslut som namnden fattar om information till
kommundelsinnevanarna.

Proposition
Ordforande Johan Schonbeck (S) staller proposition pa kontorets reviderade forslag samt pa Kjell
Westerbergs tillaggsyrkande och finner att namnden beslutat i enlighet med dessa.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Asa HammarWallin

SamhallsbyggnadskontoreWivian lchu

Utbildningskontoret/Jorgen Aim

Redovisningsenheten/KSK

Ledningsstod ekonomi/KSK/Rebecka Adam

Ksk/Rebecka Ryblad/Rickard Sundbom/Magnus Claesson

Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande
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§ 106Arendebalans

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden godkanner redovisningen av arendebalansen.

Dnr: En 19-03

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 107Namndledamoter informerar Dnr: 19-03

Sammanfattning av arendet
Bjorn Jonsson (C) informerarom attforskolan tagit bort gamla leksaker som innehaller plast, och har
ersatt en del med leksaker av godkand plast.

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§ 108Kontoret informerar Dnr: En 19-04

Sammanfattning av arendet
Kommundelsnamndens samordnare informerar am att kommundelsnamnderna kommer att ha en
verksamhetsplaneringsdag den 5 december.

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15
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Utdragsbestyrkande
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§ 109Anmalningsarenden

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Namnden godkanner redovisningen av anmalningsarenden och meddelanden.

Dnr: En 19-04

Sammanfattning av arendet
Holo-Morko kommundelsnamnd 2019-08-29 § 100 Handlingsplan folkbiblioteken

Jarna kommundelsnamnd 2019-09-03 § 124 Handlingsplan folkbiblioteken

Kultur- och fritidsnamnden 2019-08-29 § 70 Handlingsplan folkbiblioteken

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd 2019-08-27 § 86 Handlingsplan folkbiblioteken

Stadsbyggnadsnamnden 2019-08-20 § 179 Riktlinjerfor byggande pa landsbygden

Justerandes slgnum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 110Anmalan av delegeringsbeslut

Enhorna kommundelsnamnden beslut

Namnden godkanner redovisningen av delegeringsbesluten.

Dnr: En 19/03

Sammanfattning av arendet
Fran ordforanden: Beslut om beslutsattestanter 2019-08-27 nr 12 § 12

Fran utbildningskontoret: Beslut om beslutsattestanter nr 2

Beslut om beslutsattestanter 2019-09-13 nr 3

Beslutom utokad placeringstid, daterad 2019-08-26

Fran samhallsbyggnadskontoret:

Avskriven ansokan Bjornfoten 1:5 SBN-2013-01639

Avskrivning Vattubrinken 1:50 SBN-2019-00046

Slutbesked Vattubrinken 2:41 SBN-2019-00354

Slutbesked Hanstavik 2:3 SBN-2018-01685

Slutbesked Slatterkarien 7 SBN-2019-01289

Slutbesked Overenhorna-Ekensberg 1:38 SBN-2017-00058

Sutbesked Vattubrinken 2:111 SBN-2016-02660

Startbesked Vasby 6:1 SBN-2019-00511

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Ubeialema

Enhorna kommundelsnamnd 2019-10-07

Arende 11 "Taxor och avgifter 2020 inom samhallsbyggnadsomradet"

Namnden beslutade att tillstyrka forslaget till taxor och avgifter 2020.

Med anledning av detta avger vi foljande sarskilda yttrande.

Vi har inga invandningar mot forslaget i sak. De allra fiesta avgifter foreslas
oforandrade. Vi saknar emellertid en motivering till de andringar som
foreslas. Det forekommer nagra hojningar, nagon avgift tillkommer och
nagon tas bort. De finns sakert goda skal, men for att oka forstaelsen borde
dessa redovisas.

Kjell Westerberg (L)

Ann Westerberg (L)


