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södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 1 Fastställande av dagordning 
Dnr HM 14/01 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer utsänd dagordning. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

2014-01-30 

3 (21) 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 
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§ 2 Informationsärende- Försäljning från Telge fastigheter, 
Kajstenen 5 
DnrHM 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Bengtsson, exploateringschef vid samhällsbyggnadskontoret informerar 

nämnden angående en eventuell försäljning av fastigheten Kajstenen 5 i Hölö. 

Telge Fastigheter som äger fastigheten Kajstenen 5 vill sälja fastigheten och har 

skickat frågan till samhällsbyggnadskontoret om huruvida kontoret kan se något 

strategiskt värde i fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret bedömer inte att det 

finns något sådant samt att kommunen trots en eventuell försäljning av 

fastigheten kan erbjuda mark till eventuellt kommande industriverksamheter. I 

och med exploateringen av Wijområdet kan kommunen också tillgodose behovet 

av privatbostäder i Hölö. 

Nämnden tackar för informationen och önskar Magnus Bengtsson en trevlig 

kväll. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Magnus Bengtsson, samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 
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Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 3 Utförande av hemtjänst i södertälje kommun 
DnrHM 14/12 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-30 

5 (21) 

Kommunstyrelsen gav 2013-11-22 § 229 stadsdirektören i uppdrag att snarast 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förändringar som minimerar 

risken för fusk och missbruk inom hemtjänsten i Södertälje kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att i avvaktan på resultatet 

av det givna uppdraget inte godkänna att nya företag startar verksamhet inom 

hemtjänsten i Södertälje. 

Den l mars 2012 infördes ett valfrihetssystem för hemtjänst baserat på Lagen 

om valfrihet (LOV). Kostnaderna för hemtjänst ökade drastiskt efter det att 

valfrihetssystemet infördes. Kostnadsökningen från årsskiftet 2011 fram till 

december 2013 uppgick till122 mkr eller 64 procent. Antalet utförda timmar 

ökade under samma period med ca 315 000 timmar eller 63 procent. 

Enligt LOV finns ingen begränsning av hur många företag som kan etablera sig. 

I Södertälje kommun finns idag 17 företag som utför hemtjänst utöver den 

verksamhet som bedrivs i egen regi. 

För att komma tillrätta med de problem som redovisas i bifogande PM föreslår 

förvaltningen att Södertälje kommun inför en ny modell för hemtjänst som 

baseras på Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalleverantörer i den nya 

modellen föreslås bli fem. Fyra externa leverantörer samt egen regi. Den egna 

regin föreslås otnfatta 50 procent av beviljade hemtjänsttimmar medan resterade 

50 procent läggs på externa utförare. Förslaget innebär att hemtjänst enligt 

Lagen om valfrihet (LOV) upphör i Södertälje kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01 -20 

PM 2014-01-20 Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun- förslag till ny 

modell 

Yrkanden 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar på att godkänna kontorets förslag med 

tillägg från (S)(V)(MP) att: 

a. Antalet utförare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa utförare 

samt egen regi. 

b. Verksamheten i egen regi ska stå för 55% av det totala antalet beviljade 

timmar. 

c. De fem externa utföramas andel av antalet beviljade timmar ska vara utförare 

A 15 %, utförare B 15 %, utförare C 9 %, utförare D 3 % och utförare E 3 %. 
Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-01-31 

Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Haiko Ratzburg (M) yrkar på återremiss av ärendet. 
forts. 

Eva Molnar (KD) yrkar på återremiss av ärendet. 

Kerstin Stenberg (MP) yrkar bifall till ordforande Kerstin Königs (S) 

bifallsyrkande med tillägg. 

Proposition 
OrdfOrande Kerstin König (S) ställer proposition på att besluta ärendet idag 

gentemot Haiko Ratzburgs (M) och Eva Molnars (KD) yrkande om återremiss 

och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag. 

Ordforande Kerstin König (S) ställer proposition på sitt eget yrkande om att 

godkänna kontorets fOrslag med tillägg från (S)(V)(MP) och finner nämnden 

besluta i enlighet med ordforandens yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden tillstyrker forslaget om inforande av en ny modell for 

hemtjänst baserat på Lagen om offentlig upphandling (LOU) i enlighet 

med vad som framgår av PM 2014-01-20, med tillägg att: 

a. Antalet utfOrare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa 

utforare samt egen regi. 

b. Verksamheten i egen regi ska stå for 55% av det totala antalet 

beviljade timmar. 

c. De fem externa utforamas andel av antalet beviljade timmar ska vara 

utforare A 15 %, utforare B 15 %, utforare C 9 %, utforare D 3 % och 

utfOrare E 3 %. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Särskilda yttranden 
Haiko Ratzburg (M) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga § 3A. 

Eva Molnar (KD) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga§ 3B. 

Gertrud Westin-Sjödahl (FP) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga§ 3C. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

ÄJdreomsorgsnämnden 

Enhörna kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-01-31 

Utdragsbestyrkande 
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§ 3 
forts. 

V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Kommunstyrelsen 

stadsdirektören 

Socialdirektören 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-01-31 

Utdragsbestyrkande 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
Ärende 6 

VJtkt~G\ ~ ~f\ . 
VV.Omoderatema 

Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun- förslag till ny 
modell 

Sammanfattning av ärendet 
Den l mars 2012 infördes ett valfrihetssystem för hemtjänsten baserat på Lagen om valfrihet 
(LOV). Kostnaderna för hemtjänsten ökade dramatiskt efter att valfrihetssystemet infördes. 
Kommunstyrelsen gav 131122 stadsdirektören i uppdrag att snarast återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på förändringar som minimerar risken för fusk och missbruk 
inom hemtjänsten i Södertälje kommun. 

Enligt LOV finns inga begränsningar av hur många företag som kan etablera sig. I Södertälje 
kommun finns idag 17 företag som utför hemtjänst utöver den egna verksamheten som 
bedrivs i egen regi. Flera företag väntar på att bli godkända som utförare. 

Ärendet 
Vi moderater är väl medvetna om att det förekommit fusk och att detta måste stoppas och att 
vägen till en förändring kan vara att ta några steg tillbaks. Men vi måste också betänka att 
flertalet av våra entreprenörer idag är seriösa företagare. De har investerat i sitt företag och till 
största delen är dessa kvinnor som också har mestadels kvinnor anställda. Detta är en helt ny 
marknad som ger kvinnor chansen att förverkliga sina drömmar. Dessa seriösa entreprenörer 
kommer drabbas mycket hårt av den nu föreslagna förändringen. 
Kommunen har ett stort ansvar i den uppkomna situationen då vi brustit i kvalitetskontroll och 
uppföljning. 

Vi moderater yrkar återremiss på ärendet då ärendet inte har remitterats till KPR samt KHR 
för yttrande då detta är en felaktig hantering av ärendet och vi menar att ärendet inte har 
beretts enligt de författningar som kommunfullmäktige antagit. "Ärenden av principiell 
karaktär skall alltid i god tid remitteras till K.HS samt KPR för yttrande." 

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avstår vi från att delta i beslutet och hänvisar till att vi 
återkommer i kommunstyrelsen när vi har givits möjlighet att diskutera ärendet i den moderat 
gruppen. 

För Moderat~a ,. 

0.€~R~ ... ~~. 
Haiko Ratzburg (M) Mikael T örnvall (M) 



Kr~stdemokraterna 

Särskilt yttrande 

6. Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun Hölö-Mörkö 
Kommundelsnämnd 2014-01-30 

Vi dagens sammanträde beslutades att en ny modell för utförande av hemtjänst ska 
införas. 
Den nya lagen om valfrihet (LOV), att ha flera utförare av hemtjänst att välja mellan 
ska skrotas efter bara ett par §r. Den största anledningen till det är att n§gra 
hemtjänstbolag blivit polisanmälda för fusk. Att därmed skrota hela systemet om 
valfrihet tycker vi Kristdemokrater är fel väg att g§. En hel del brukare med stort 
behov av omsorg kommer fr§n andra kulturer och har valt ett visst bolag för att de 
erbjuder omsorg som passar just den enskilda brukaren. Det är inte upp till den 
politiska majoriteten att bestämma eller veta vad den enskilda brukaren önskar. 
Naturligtvis ska en rättvis bist§ndsbehandling ligga till grund d§ det är v§ra 
skattepengar det handlar om. Det finns brukare som hellre avst§r fr§n omsorg än att 
ha en massa okända människor som tar hand om dem. Anhöriga kan bli tvungna att 
ta ledigt fr§n sitt ordinarie arbete för att ge den omsorg som kommunen inte längre 
kan tillmötesg§. 

Hel.a ärendet borde ha §terremitterats i första hand. Vi hade velat att förvaltningen 
gav förslag p§ hur man skulle kunna hantera LOV p§ ett säkrare sätt, att göra rätt 
fr§n början med bist§ndsbedömningar och hur vi kan kontrollera bolagen s§ att allt 
g§ r rätt till ekonomiskt. Det är bara att beklaga att v§ ra svagaste medborgare f§ r det 
sämre. 

Hölö den 30 januari 2014. 

~Ju-eud 
Eva- Molnar (KD) 
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HÖLÖ-MÖRKÖ KOMMUNDELSNÄMND 
2014-01-30 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Ärende 6 

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST I SÖDERTÄLJE KOMMUN
FÖRSLAG TILL NY MODELL 

Ärende/beslut 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har idag beslutat tillstyrka forslag till ny modell for 
hemtjänsten i Södertälje kommun enligt föreliggande tjänsteutlåtande från stadsdirektören och 
socialdirektören med ett par ändringsforslag från S-V-MP. Det innebär att Lagen om valfrihet 
(LOV) ersätts av Lagen om upphandling (LO U). Antalet externa aktörer begränsas till fem. 
Samtidigt ges kommunens egenregi en garanti på 55 procent av beviljade biståndstimmar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att införa kundvalssystem enligt LOV från 
och med den l oktober 2010 for hemtjänst i ordinärt boende. Samtliga brukare ska kunna 
välja hemtjänst utförd i kommunal regi eller av certifierade externa företag och organisationer 
i hela kommunen. 

Under 2012 uppenbarades, forutom kraftigt ökade kostnader, även misstankar om fusk, som 
nu är föremål for rättslig prövning. Under denna händelseutveckling har kommunen fattat 
vissa beslut, som Folkpartiet och Allians for Södertälje bestämt avvisat. Det gäller forbud mot 
anhörigvård och att all information till brukarna måste ske skriftligt. När så kommtinstyrelsen 
fore årsskiftet beslutade om att stoppa alla nya etableringar av hemtjänstföretag i kommunen 
var också då Folkpartiet och alliansen av annan mening. 

Folkpartiets bedömning 

Lagen om valfrihet sätter den enskilde senioren i centrum. Vi står upp for LOV. De 
missförhållanden som yppats beror inte på en felkonstruerad lag, utan på tillkortakommanden 
i kommunens uppskattning av behov i kombination med bristande kontroll och ibland 
lättvindig biståndsbedömning (via telefon). 

Därfor avvisar vi föreliggande forslag och yrkar på återremiss, i vilken uppdraget fokuseras 
på LOV som grund, där externa aktörer, som uppfyller kvalitetskraven, kan verka på en fri 
marknad. Kommunens egenregi ska självklart konkurrera på samma villkor som övriga, utan 
speciell gräddfil, som här anges till 50 procent. En mer robust biståndsbedömning med 
betydligt bättre kvalitetssäkring i alla led är också starkt nödvändigt for att blottlägga fusk och 



missförhållanden i vården. Som ett sista steg i processen behövs en oberoende utvär~ering 
efter ett år. 

Folkpartiets f'örslag till beslut 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

l. Återremitterar förslaget med uppdrag att återkomma med en modell som utgår från LOV, 
med fri etableringsrätt, kommunal egenregi på samma villkor som övriga aktörer, robust 
biståndsbedömning med kvalitetssäkring samt oberoende utvärdering efter ett år. 

2. Förslaget modifieras med tillägget: Antalet externa aktörer utökas till8 -12. Kommunens 
andel för egenregi (55 procent) utgår helt och ersätts med formuleringen; kommunens 
egenregi ska verka på samma villkor som övriga aktörer. Robust biståndsbedömning och 
kvalitetssäkring garanteras. Oberoende utvärdering genomförs efter ett år. 

3. Förslaget avslås. 

A:J:a~n;};;:t21')~ 
Gertrud Westin Sjödahl (FP) 
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§ 4 Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9 
DnrHM 14/08 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall 

redovisning av betyg ht år 6-9 och meritvärden årskurs 9 ske i januari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-01-15 

Bilaga, betyg ht år 6-9 

Bilaga, meritvärde år 9 

Bilaga, kommentarer och åtgärder 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg ht år 6-9 och meritvärden åk 9 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ s Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i 
grundskolan 
Dnr HM 14/10 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-30 
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Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2014-2016 att tillföra förskolan 

4,5 mkr och grundskolans årskurs F-3 10 mkr för riktade åtgärder. Anslaget ska 

fmansiera de kommunövergripande insatser som behöver göras i förskolan och 

grundskolan för att säkra en ökad måluppfyllse. Beslut om insatser fattas av 

utbildningsdirektören efter dialog med berörda verksamhetschefer och 

förskolechefer/rektorer. Insatserna skrivs in i planerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet på kommunövergripande nivå och verksamhetsnivå. Planering, 

genomförande och uppföljning av de aktuella insatserna integreras i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-15 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att godkänna inriktningsbeslut och beslutsprocess för riktade 

åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 6 Biblioteksplan för Södertälje kommun 
Dm HM 13/50 

Sammanfattning av ärende~ 

2014-01 -30 

lO (21) 

I Mål och budget för 2008 förnyades uppdraget till Kultur- och fritidskontoret att 

ta fram en kommunövergripande biblioteksplan. Den 17 maj 20 l O fick 

Ksk/utredarenheten ärendet att arbeta fram ett förslag till biblioteksplan. 

Biblioteksplanen ska vara en långsiktig strategi för kommunens samlade 

biblioteksverksamhet Arbetet har skett i nära samverkan med representanter för 

Utbildningskontoret samt Kultur- och fritidskontoret. 

Kommunförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen. 

Nämnderna föreslås besluta enligt kommunförvaltningens förslag till 

fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan för Södertälje kommun den 15 december 2013 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2013 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag till 

kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Enhörna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

stadsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 7 Avgifter inom biblioteken i Södertälje 
DnrHM 14/09 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-30 

Il (21) 

Inom biblioteksverksamheterna i Södertälje finns ett flertal avgifter av olika slag. 

Dels som täckning av kostnader i samband med vissa tjänster, dels som 

styrmedel för olika processer. Det gäller bland annat försenade medier, förstörda 

eller borttappade medier, reservationer och extra lånekort. 

Avgifterna påverkar brukar beteenden, tillgänglighet och i viss mån även 

ekonomin för biblioteket. Beslut om avgiftsnivåer har kulturpolitiska aspekter, 

och är ett ärende för adekvat politisk nivå. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 

Yrkande 

Ordförande Kerstin König (S) yrkar på bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Avgifter för 2014 inom biblioteksverksamheterna fastställs i enlighet med 

kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Enhörna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l~ 2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l if!jJ O-u-



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 8 Taxor och avgifter för kulturcentrum/kyrkskolan 
DnrHM 10/63 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-30 

12 (21) 

I Kyrkskolan förekommer två typer av uthyrning. Dels hyreskontrakt över lång 

tid där hyreskontrakt tecknas mellan Samhällsbyggnadskontoret och hyresgästen 

och dels kortidsuthyrning som kultur- och fritidskontoret administrerar. 

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställde vid 

decembersammanträdena taxor för korttidsuthyrning av kommunala lokaler och 

anläggningar, såsom exempelvis idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. 

Vid sammanträdet behandlades inte avgifter för Kyrkskolans 

korttidsuthyrningar. 

Kontoret har tillsammans med berörda föreningar och representanter från 

nämnden tagit fram ett förslag till avgifter och organisation av uthyrningen där 

roreningarna skall ansvara för bokningar i det kommunala 

lokalbokningssystemet, lämna ut nycklar och ha tillsyn så att lokalerna sköts 

beträffande städning m.m. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-29 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l . Taxor och avgifter för kyrkskolans lokaler fastställs i enlighet med kultur- och 

fritidskontorets förslag till avgifter 2014 inom kultur- och fritidskontorets 

verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler. 

2. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l februari 

2014. 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Anders Siljelöf/Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l p ~ r /l(f~. 
/' / -

f l '( 
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södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2014-01-30 

§ 9 Val av utskott till kulturcentrum/kyrkskolan 
DnrHM 10/63 

Sammanfattning av ärendet 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ska utse ett utskott i nämnden för att arbeta 

med de frågor som i nämnden rör Kulturcentrum/Kyrkskolan. 

Enligt 6 kap. 20-22 §§i kommunallagen kan ett utskott utses av nämnden. 

Nämnden väljer själv utskottet bland sina ledarnöter och ersättare. 

13 (21) 

Kontoret föreslår att de ledamöter som ingår i det lilla presidiet också väljs till 

att utgöra utskottet. 

Beslutsunderlag 
Kornmunstyrelses kontors tjänsteskrivelse 2013-01-17 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden beslutar att bilda ett utskott för att bereda ärenden tillhörande 

kyrkskolan/kulturcentrum. 

2. Nämnden väljer lilla presidiets ledarnöter till ledarnöter i utskottet. Dessa 

ledarnöter är ordförande Kerstin König (S), Kerstin Stenberg (MP) samt 

Haiko Ratzburg (M). 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Anders Siljelöf/Kultur- och fritidskontoret 

Karin Skilje/Sarnhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

(l{'~f 
J 'J 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
2014-01-30 

14 (21) 

§ 10 Kulturcentrum Kyrkskolan i Hölö 
DnrHM 10/63 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämndens/samhällsbyggnadskontorets restaurering av fastigheten 

Kyrkskolan i Hölö är slutförd under 2013 och investeringarna under 2011-2013 

uppgick totalt till6,4 mkr. Sbk bedömer att de kostnader för fastigheten 2014 

som inte kommer att täckas av hyresintäkter från långa uthyrningskontrakt 

uppgår till 450 tkr vilket kommer att debiteras Hölö-Mörkö KDN vid slutet av 

året. 

Kontoret föreslår att nämnden tar upp frågan om Kyrkskolans finansiering inför 

arbetet med Mål och Budget 2015. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Kulturcentrum Kyrkskolan i Hölö 

daterad 2014-01-29. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

lr%f 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 11 Verksamhetsplan med internbudget- 2014 
Dm HM 13/06 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-30 

15 (21) 

Kontoret överlämnar forslag på verksamhetsplan till Hö l ö-Mörkö 
kommundelsnämnd. Verksamhetsplanen innehåller en kort analys av föregående 
års resultat, de av kommunfullmäktige fastställda målen och inriktningsbeslut 
och därefter mätetal och fdrändringsåtgärder. Nämndens internbudget 
presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att 
rapporteras till nämnden under 2014. 

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan inklusive 
internbudgeten for 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01-21 

PM Internbudget 2014 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Verksamhetsplan 2014 Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd 

Yrkande 
Ordforande Kerstin König (S) yrkar bifall till kontorets fårslag med tillägg 

gällande nämndens egna mål enligt forslag från (S)(V)(MP). Se bilaga § 11. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer verksamhetsplanen inklusive internbudgeten for 2014 med 

tillägg gällande nämndens egna mål enligt forslag från (S)(V)(MP). Se bilaga § 
11. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Lena Henlöv, Verksamhetscontroller utbildningskontoret 

Ann-Christine Molin, Verksamhetscontroller social- och omsorgskontoret 

Olle Lindström, Verksamhetscontroller kultur- och fritidskontoret 

Karin Skilje Verksamhetscontroller, samhällsbyggnadskontoret 

Vivian Ichu, Sarnordnare/Controller kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

/ t:rt;; 
,l_) 



Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2014-01-30 

Ärende 14 

Verksamhetsplan med internbudget 2014 

Nämndens egna mål2014 
Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

Målområden Preciserade mål Kort sikt Lång sikt 
2014 2014-2017 

Information och Sätta Hölö-Mörkö på kartan 
kommunikation Skyltning vid E 4 x 

Offentliga möten t ex om planer mm x x 
ska hållas minst 2 ggr per år 

skola-förskola Våra skolor ska vara attraktiva 
skolmaten ska förbättras x 
Skolgården ska vara upprustad x 

Äldreomsorgen Projektering för utbyggnad av boende 
ska ha startat x 

Kultur- fritid Utbudet ska förstärkas och breddas 
Kyrkskolans /Kulturcentrum har fått 
en långsiktig och hållbar förvaltning x 
organisation 
Beläggningen i Allaktivitetshallen x 
ska ha ökat 
Öppen verksamhet på fritidsgården 
på eftermiddagar har startat x 

Offentlig milj ö och Det ska vara attraktivt att bo och 

infrastruktur arbeta i Hölö-Mörkö 
En kretsloppsanpassad lösning för x x 
Hölö reningsverk ska ha beslutats 
och processen startat 
Planprocessen för Wijområdet ska x x 
ha kommit igång och presenterats 
medborgarna 
Påverka Sl att förbättra kollektivtrafiken x x 
till kommundelen; anropstrafikförsök har 
startat, regional och pendeltågsplanerna 
konkretiseras 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 12 Nämndledamöterna informerar 
Dnr HM 14/03 

2014-01-30 

16 (21) 

Ordförande Kerstin König (S) informerar nämnden om ett besök som hon själv 

gjort i Hölöskolan. König har fört en dialog med bespisningspersonalen gällande 

det föreläggande som av miljönämnden har ålagts Hö löskolans kök. Vissa 

punkter i föreläggandet har åtgärdats medan vissa punkter fortfarande kvarstår. 

König informerar också om att rekryteringsarbetet av en ny rektor för skolan 

kommer att starta under våren efter att nuvarande rektor Sonja Norman går i 

pension. Under besöket kunde König också notera att vissa klasser har börjat fä 

de datorer som alla elever i åk 4-9 under våren ska börja arbeta med. Nya, så 

kallade "tysta möbler" har också tagits in till klassrummen och lärare vittnade 

om att dessa möbler, som ska ha en viss ljuddämpande effekt, har varit mycket 

positiva för att minska ljudvolymen i klassrummet. 

König informerar nämnden om ett brev som hon själv har mottagit gällande ett 

skolskjutsärende i kommundelen. Brevet är registrerat i stadshuset och just nu 

undersöks vad som kan göras. 

Ordförande Kerstin König (S) tackar sekreteraren Josefine Schtitzer för den tid 

som hon har varit vikarierande sekreterare i nämnden och önskar henne lycka till 

i framtiden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

l eoorwr 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 13 Kontoret informerar 
Dnr HM 14/03 

2014-01-30 

17 (21) 

Vivian Jehu informerar nämnden gällande den utbildning i plan- och bygglagen 

som äger rum den 6 februari 2014 i stadshuset och som nämndledamöterna har 

fått information om via mail. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 14 Anmälningsärenden 
DnrHM 14/03 

Kultur- och fritidsnämnden 

2014-01-30 

18 (21) 

• Protokollsutdrag 2013-12-05 § 129 "Taxor och avgifter inom kultur och 
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

Enhöma kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-09 § 167 "Taxor och avgifter inom kultur och 
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

• Protokollsutdrag 2014-01 -27 § 4 "Utförare av hemtjänst i Södertälje 
kommun" 

Järna kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-10 § 266 "Taxor och avgifter inom kultur och 
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

• Protokollsutdrag 2013-12-10 § 265 "Lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen." 

• Protokollsutdrag 2013-01-28 § 9 "Utförare av hemtjänst i Södertälje 
kommun" 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2013-12-16 § 225 "Revidering av regler och riktlinjer 
för föreningsbidrag." 

Kommunstyrelsen 

• Protokollsutdrag 2013-12-13 § 239 "Fördelning av den centrala potten 

för äldreomsorg 2014." 

Lantmäterimyndigheten 

• Underrättelse till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd om 
fastighetsbildningsärenden, 2014-01-1 O 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 15 Delegationsbeslut 

Beslut om att utse beslutsattestanter 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-08 § 08,2013-12-11 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-01 , 2014-01-07 

2014-01-30 

19 (21) 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-02 § 02, 2014-01-13 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-14 § 14, 2014-01-10 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-04 § 04, 2014-01-15 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-05 § 05, 2014-01-28 

Samhällsbyggnadskontoret 

• startbesked for installation av eldstad m.m., Brosten 3, dnr 2013-02195, 
2013-12-09 

• Bygglov, Kajstenen 5, dnr 2010-01120, 2013-12-20 

• Avskrivning, Rörningsholm 2:1, dnr 2012-01213, 2014-01-13 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisade delegationsbeslut 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

~~~ rtz: 

Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l c{r 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2014-01-30 

20 (21) 

§ 16 Ärendebalanslistor 
DnrHM 14/02 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista övrigt 2014-01-20 

Ärendebalanslista plan- och byggärenden 2014-01-20 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkärmer ärendebalanslistorna 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

~ ~~· # 

Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l ~fcf 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 17 Anmälan övriga frågor 
DnrHM 14/04 

2014-01-30 

21 (21) 

Den 5 maj kl. 18.00 föreslår Hölö-Mörkö kommundelsnämnd att ett öppet möte 

ska hållas i Häläskalan där följande frågor ska diskuteras: 

• Trafiksäkerheten kring skolan 

• Skolmaten 

• skolgården 

• Föreläggande från Miljönämnden gentemot Häläskalans kök. 

sekreteraren ges i uppdrag att skicka ut förfrågan till berörda föredragande samt 

kontrollera om datumet passar skolans schema. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

lw~ m 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 

l crf 


