
södertälje 
kommun 

Tid och plats 

Ledamöter 

Sammanträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Torsdagen den 26 juni, kl. 16.00- 19.00, Wij gammelgård 

2014-06-26 

l (17) 

Kerstin König (S), ordförande, anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Jonas Semgard (S), anmäler j äv och lämnar lokalen under§ 75 

Britt-Marie Lindell (S), anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Kerstin Stenberg (MP), l:e vice ordforande, anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Margareta Jonze (V) 

Mikael Tömvall (M) 

Eva Molnar (KD), anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 
----·-----. --- -
Ersättare Ulla Sandberg (S), anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Ann-Marie Friström (S), tjänstgör under§ 75 

Bo Obison (S), anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Erik Thorosen (MP), tjänstgörande ordförande under§ 75 

Eva Zetterberg (M), tjänstgörande 

Peter Gustavsson (M), tjänstgörande under§ 75 

Gertrud Westin Sjödahl (FP), anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Anna-Lisa Ericsson (C), tjänstgörande, anmäler jäv och lämnar lokalen under§ 75 

Övriga närvarande Övriga närvarande redovisas på nästa sida. 

Eva Zetterberg (M) 
·------- ________ j 

Justerare l 
Plats och tid för justering stadshuset, torsdagen den 3 juli 

Underskrifter sekreterare Axel Christensson Paragrafer 74-89 

Ordförande Kerstin König (S) 1 Paragrafer 74, 76-89 

Tjg . ordförande P a ra g ra f er 7 5 

Justerare Eva Zetterberg (M) L 1 Paragraf 74-89 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
------·----- ~ ··-·-·····- ·-·-·--·-----··---···---~ 

Organ Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Sammanträdesdatum 12014-06-26 
Ä~i-;g-;t-5äit5~iiP"- --······· 2öi4="07~o4· -··- -·-·· --·· ·---·· · ·--- ····· -Änslag~t tas rieii ·· ··t öi4=o7=3o ·· 

! 
Förvaringsplats för protokoll Stadshuset stadskansliet 

Underskrifter 



södertälje kommun 

Innehåll 

Sam manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2014-06-26 

2 (17) 

Fastställande av dagordningen ........................................ ......................................... .............. 3 

Verksamhetsinriktning Kulturcentrum Kyrkskolan .............................. ..... ............ .. ............. .4 

Informationsärende Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje ........................... 6 

Läsårstider höstterminen 2015 -vårterminen 2018 ................................................................. 7 

Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd ............... 8 

Lokalförsörjningsplan 2014-2019 .......................................................................................... 9 

Svar på motion från Folkpartiet "Revidera Södertälje skolmodell" .............. ..... ..... ...... ....... 1 O 

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsplan för förskolan .......................................................... 11 

Rektors information om Hölöskolan .......... ...................... .. .......... ................ ........................ 12 

"Pendeltåg till Hö l ö" Svar på medborgarfråga ..................................................................... 14 

Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet ................... .. .................................... 15 

Nämndledamöter informerar .... ........ ... ......... ........................ ..... ...................... .... ................. 16 

Kontoret informerar ............................................................................................................. . 16 

Anmälningsärenden .............................................................................................................. 16 

Delegationsbeslut .................... ............ ........ ......................................................................... 17 

Ärendebalanslistor ....... ................... .............. ........ ........... ........................ ............................. 17 

Övriga närvarande 
Vivian Ichu, samordnare och controller 

Anders Siljelöf, chef förenings- och anläggningsenheten 

Susanne Bergström, föreningskoordinator 

Susanna Fritz, Färskolechef 

Jan Lindgren, Hölöskolans rektor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2014-06-26 

3 (17) 

§ 74 Fastställande av dagordningen 
Utsänd dagordning fastställs med följande förändringar. Ärende 5-8, l O och 14 

utgår. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

! 
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§ 75 Verksamhetsinriktning Kulturcentrum Kyrkskolan. 
Dnr HM 10/63 

Sammanfattning av ärendet 
I beslut av oktober 2013 fattade kommundelsnämnden beslut om att långsiktigt 

arbeta för en hållbar lösning med sikte på fortsatt kulturverksamhet i kyrkskolans 

lokaler. Hölö kommundelsnämnd gav det inrättade förvaltningsrådet för 

Kulturcentrum Kyrkskolan i uppdrag att samordna lokaler och om möjligt 

ansvara för samordning av aktiviteter och marknadsföring. 

Utifrån denna bakgrund föreslår förvaltningsrådet en inriktning för 

Kulturcentrum Kyrkskolan för åren 2014-2018 som tar fasta på uppdraget att 

fortsätta vidareutveckla Kulturcentrum utifrån det syfte som arbetades fram 

under Learlerprojektet Kommundelen står för en viss del av lokalkostnaderna 

enligt bilagda förslag, för att möjliggöra en verksamhet tillgänglig för 

allmänheten. 

Den föreslagna inriktningen kommer skapa en stabil grund för Kulturcentrum 

Kyrkskolan gällande verksamhet, organisation och verksamhet. Den ideella 

föreningen som nu bildas för att driva verksamheten i Kulturcentrum kommer 

registrera sig under föreningsnamnet Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. 

Förvaltningsrådet föreslår att Kulturcentrum Hölö Kyrkskola används som namn 

för anläggningen fortsättningsvis. Detta förslag till namn tydliggör 

Kulturcentrums geografiska läge och minskar därmed risken för förväxling med 

andra kulturcentra med närliggande namn. 

Nämnden föreslås anta förvaltningsrådets förslag till inriktning för 

Kulturcentrum Kyrkskolan 2014-2018. Vidare föreslås Kulturcentrum 

Kyrkskolan fortsättningsvis benämnas Kulturcentrum Hölö Kyrkskola. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-19. 

F örslag till Inriktning för verksamheten Kulturcentrum Hö l ö kyrkskola 2014-

2018. 

Föredragning 
Anders Siljelöf och Susanne Bergström föredrar ärendet. Särskilt framhålls att 

budget för Kulturcentrum Kyrkskolan för år 2015 i nuläget saknas. Kultur- och 

fritidskontoret föreslår därför att en budget för Kulturscentrum Kyrkskolan tas in 

som en post i nämndens ordinarie budget för år 2015. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

l 
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Tjänstgörande ordförande Erik Thomsen (MP) yrkar bifall till kontorets förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 
Tjänstgörande ordförande ställer proposition på kontorets förslag på till beslut 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
l. Förvaltningsrådets förslag till inriktning för Kulturcentrum Kyrkskolan 

2014-2018 antas. 

2. Kulturcentrum Kyrkskolan ska fortsättningsvis benämnas Kulturcentrum 

Hölö Kyrkskola. 

Beslutet expedieras till 

Förvaltingsrådet för Kulturcentrum Hölö Kyrkskola 

Kultur- och fritidskontoret 

Tekniska nämnden 

Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 76 Informationsärende Arbetsmiljöverkets granskning av 
skolan i södertälje 
DnrHM 14/43 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016. 

Inspektionen gäller framför allt det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på kommunnivå samt på sju 

grundskolor och två gymnasieskolor i Södertälje. Arbetsmiljöverket har nu 

lämnat ett resultat av inspektionen både på kommunnivå och på enhetsnivå. 

Arbetet med att åtgärda de identifierade bristema görs på varje skola under 

rektors ledning, samt på kontoret centralt i samverkan med HR och 

huvudskyddsombud. Skolorna ges också stöd i sitt utvecklingsarbete, utifrån 

identifierade brister, av kontoret centralt. 

Nämnden föreslås godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-03 

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

! 
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Utbildningskontoret föreslår läsårstider för läsåren 2015/16, 2016 17 och 

2017/18 för grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän 

förskola omfattas av läsårsförläggningen. Läsårstiderna har förankrats i A-och 

K -samverkan. 

Utbildningskontoret föreslår att nämnden godkänner läsårstider enligt 

utbildningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20 

Utbildningskontorets förslag tillläsårstider 2015/16, 2016j 17 och 2017/18 för 

grundskola, särskola och gymnasieskola. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Läsårstider för läsåren 2015/16, 2016117 och 2017/18 godkänns enligt 

utbildningskontorets förslag. 

Beslutet expedieras till: 

Rektorer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

Verksamhetschefer 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i 
behov av särskilt stöd 
Dm HM 14/41 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har till utbildningskontoret uppdragit att se över likvärdigheten 

avseende grundskoleelever i behov av särskilt stöd. Rapporten har baserats på en 

enkätundersökning och har skickats till ett urval av de kommunala 

grundskolorna. 

Nämnden föreslås godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20. 

Frågeformulär. 

Utbildningskontorets PM Likvärdighet vad gäller vad gäller insatser for elever i 

behov av särskilt stöd. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar att nämnden ska anse sig ha tagit del av 

rapporten, samt uppdra till utbildningskontoret att redovisa hur de frågor som 

uppföljningen avser hanteras på Hölöskolan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Efter att ha tagit del av rapporten, uppdrar nämnden till utbildningskontoret att 

redovisa hur de frågor som uppföljningen avser hanteras på Hölöskolan. 

Beslutet expedieras till: 

Utbildningskontoret 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

l 
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Nämnderna ska årligen uppdatera och revidera den långsiktiga 

lokalförsörjningsplaneringen i en lokalförsörjningsplan. Syftet är att möjliggöra 

planering av det framtida lokalbehovet samt med god framförhållning kunna 

bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade 

lokalkostnader. Lokalförsäljningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar 

för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i den kommunala 

verksamheten. Nämnden föreslås godkänna lokalförsörjningsplanen. 

Lokalförsörjningsplanen utgör grunden för kommande investeringsbehov. 

Investeringsbelopp redovisas och beslutas i samband med kommunens mål- och 

budgetprocess. 

Nämnden föreslås anta den del av lokalförsörjningsplanen som ansvarsmässigt 

berör den. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-03. 

Utbildningskontorets PM Lokalförsörjningsplan 2014-19, med bilaga. 

Kompletterande handlingar tilllokalförsörjningsplanen, daterade 2014-06-26. 

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

Propositionsord ni ng 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Utbildningskontorets förslag till lokalförsörjningsplan 2014-19 godkänns, i den 

del den faller inom Hö l ö-Mör kö kommundelsnämnds ansvarsområde. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Lokalstrategen 

Administrativ chef Uk 

Ekonomichef Uk 

Byggprojektledare Uk 

Verksamhetschef förskola, grundskola, gymnasieskola 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Svar på motion från Folkpartiet "Revidera Södertälje 
skol modell" 
DnrHM 14/19 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret har fått i uppdrag att svara på remiss på en motion från 

folkpartiet med rubriken Revidera Södertälje skolmodelL En extern utvärdering 

av Södertälje skolmodell presenterades som muntlig information på 

Utbildningsnämnden 2012-06-12. Utvärderingen relaterade till forskning inom 

pedagogik och arkitektur. Utbildningsnämnden tog inte ställning till 

utvärderingen, utan tackade för informationen. För närvarande diskuteras 

revidering och utveckling av Södertälje skolmodell på politisk nivå. Något 

formellt beslut om uppdrag till förvaltningen att genomföra en utvärdering och 

revidering finns inte. Det pågår för närvarande orobyggnationer på 

Brunnsängskolan och Hovsjöskolan för att minska störande ljud mellan 

undervisningsgrupperna. Vidare har Morabergs studiecenter fårdigställts enligt 

Södertälje skolmodelL 

Nämnden föreslås anta utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-03 

såsom sitt yttrande över Folkpartiets motion "Revidera Södertälje skolmodell". 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-03 . 

Motion från Folkpartiet" Revidera Södertäljes skolmodell". 

Utbildningsnämndens protokoll2012-06-12 § 112. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-03 antas såsom nämndens 

yttrande över Folkpartiets motion" Revidera Södertäljes skolmodell". 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 81 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsplan för förskolan 
DnrHM 13/06 

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till nämndens behandling av delårsbokslutet per den 30 april2014 

(2014-05-28 § 66), framlades ett förslag till åtgärdspaket för förskolan i 

kommundelsnämnden. Åtgärdsplanen innebar en besparing på 680 tkr. Nämnden 

beslutade att bordlägga ärendet, samt att ta upp det vid ett extrainsatt 

sammanträde den 2 juni. Vid sistnämnda sammanträde beslutade nämnden 

(2014-06-02 § 73) att återremittera åtgärdsplanen till utbildningskontoret med 

uppdraget att bl.a. ta fram en närmare konskevensbeskrivning avseende de 

föreslagna besparingsåtgärdernas effekter på kvoten antalet barn per 

helårsarbetare. 

Utbildningskontoret har tagit fram en sådan konsekvensbeskrivning, som sänts 

ut till nämnden. Nämnden föreslås nu anta den föreslagna åtgärdsplanen, såsom 

den framgår av kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad 2014-05-23, 

med bilagor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad 2014-05-23, med bilagor 

(tidigare utsänt). 

Utbildningskontorets PM daterad 2014-06-18. 

Ajournering 
Nämnden ajourneras 15 minuter och återsamlas kl. 17.40. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar, med förändring av kontorets förslag till 

beslut, att nämnden inte ska anta det föreslagna åtgärdspaketet om 680 tkr. 

Mikael Tömvall (M), Eva Zetterberg (M), Anna-Lisa Ericsson (C) och Eva 

Molnar (KD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Kerstin König ställer proposition på eget yrkande och därmed avslag 

på kontorets förslag till beslut. Ordföranden finner att nämnden bifaller det förra 

och avslår det senare. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Föreslaget åtgärdspaket för förskolan om 680 tkr antas inte. 

Beslutet expedieras till: 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utbildningskontoret, Akten 

Utdragsbestyrkande 

l 
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Hölöskolans rektor Jan Lindgren föredrar nuläget och utvecklingstendenserna på 

Hölöskolan. Anmärkningsvärt är att skolans kvinnliga elever i nionde klass 

redovisar ett markant högre meritvärde än de manliga eleverna. Utvecklingen är 

sådan att det finns anledning att anta att glappet kommer att öka. Avståndet 

mellan manliga och kvinnliga elever är större i Hölöskolan än det är i såväl 

övriga kommunen som i riket som helhet. En utmaning för skolan är att vända 

denna trend. 

Jämfört med år 2013 har andelen avgående elever som är behöriga till 

gymnasieskolans nationella program sjunkit, från l 00 % till 80 %. Samtidigt har 

det samlade meritvärdet för avgångselever i Hölöskolan ökat från år 2013. Målet 

för skolan är naturligtvis en l 00 % behörighet. 

Personaltätheten på skolan är något högre än för kommunen som helhet (12,3 

barn/lärare mot 12,9 barn/lärare). Innevarande läsår är andelen lärare med 

pedagogisk examen högre för Hölöskolan än för kommunen, men lägre än för 

riket. Rektor bedömer att det finns utmaningar i arbetet med att rekrytera lärare 

till skolan; lokaltrafiken och de allmänna kommunikationerna är gränssättande. 

Fritidsverksamheten delar lokaler med rorskoleklassen, vilket inte är optimalt. 

De befintliga lokalerna utnyttjas maximalt, vilket innebär utmaningar

beläggningen är högre än vad lokalerna ursprungligen var avsedda för. 

Förskaleklassen beräknas öka med 20 barn kommande läsår, från 40 till60. Det 

höga trycket på föreskole- och fritidsverksamheten innebär begränsningar i 

möjligheterna att bedriva ett gediget pedagogiskt arbete. 

Undervisningssalarna i Hölöskolan är välutrustade och välanpassade för den 

bedrivna verksamheten. Eleverna trivs i skolan, som upplevs som "liten och 

trygg". Begränsningar i budgeten innebär att det saknas ekonomiskt utrymmer 

för trivsel- och trygghetshöjande åtgärder. Det finns planer på att omdana 

entreytan och cafeterian i skolan, i syfte att revitalisera skolans naturliga hjärta. 

Omdaningen kan med fördel ske i samverkan med biblioteket. Det stora antalet 

barn innebär ett märkbart slitage på lokalerna. Bland annat behöver stora delar 

av det invändiga ytskicket målas om; en samlad insats skulle kUnn.a ge märkbara 

resultat, utan att innebär allt för stora kostnader. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

12014-07-04 

Utdragsbestyrkande 
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Arbetet med att iordningställa Hölöskolans skolgård kommer att påbörjas inom 

den nära framtiden. Arbetet bedrivs i två etapper, varav den första ska 

genomföras under innevarande år och den andra etappen genomförs nästa år. 

Kostnaden för den första etappen beräknas till1,2 Mkr. 

Kommande läsår kommer personalantalet vara i stort sett oförändrat. Antalet 

elever beräknas öka med 40 personer. Inom ramen för de befmtliga 

personalresurserna, vidtas vissa justeringar för att bättre kunna mäta elever med 

särskilda behov. Resurser skjuts till för årskurs 4-6, för att ge eleverna bättre 

förutsättningar i årskurs 7-9. 

Basplacerade elever med annan skolplacering innebär en ökad ekonomisk 

belastning på skolan budget; elever som placeras i specialgrupper innebär ett 

ekonomiskt utflöde som är fem gånger större den elevpeng som skolan erhåller 

för eleven. Kommande hösttermin beräknas Hölöskolan ha l O elever med annan 

basplacering än Hölöskolan. 

Rekryteringen för läsåret 2014/15 har varit ovanligt utdraget. Den 

personalmässiga organisationen för kommande läsår är dock i det närmaste klar. 

Det kommande läsåret kommer skolan att lägga mycket stor vikt vid läsningen -

med bl.a. författarbesök- ända från färskoleklass till nionde klass. Skolan 

kommer även att aktivt verka för att stimulera elevernas läsning utanför skoltid. 

Skolan kommer vidare initiera ett samarbete med biblioteket i Hölö och med 

Svenska kyrkan, i syfte att erbjuda intressanta föreläsningar och workshop på 

olika teman. Arbetet med mattelyftet fortsätter, med fokus på erfarenhetsutbyte 

mellan lärarna i de olika årskurserna. 

Nämnden tackar för informationen 
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§ 83 "Pendeltåg till Hölö" Svar på medborgarfråga 
Dm HM 14/26 

Sammanfattning av ärendet 

2014-06-26 

14(17) 

Frågeställaren har ställt en fråga (daterad 19/2 2014) till Södertälje kommun 

avseende utvecklingen av pendeltåg till Hölö. Södertälje kommun har under lång 

tid arbetat för att få Stockholm Läns Landsting att starta pendeltågstrafik till 

Hölö. Ambitionerna finns fortfarande hos Södertälje kommun och har bl.a. 

markerats i den ny] igen antagna översiktsplanen, Framtid Södertälje. Södertälje 

kommun ser, när den nyajärnvägen Ostlänken är klar, möjligheten att nyttja den 

gamla befintliga banan för bl.a. pendeltågstrafik Södertälje kommun är positiv 

till att Stockholm Läns Landsting i sitt arbete med att formulera 

förfrågningsunderlag inför upphandlingen av ny pendeltågsoperatör fr.o.m. år 

2017, inte har uteslutit möjligheten att utöka pendeltågstrafik till bl.a. Hölö. 

Södertälje kommun kommer att på olika sätt fortsätta att driva frågan om att få 
Stockholm Läns Landsting att starta pendeltågstrafik till Hölö. 

Nämnden föreslås anta sarnhällbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-

06-04 såsom sitt svar på medborgarfrågan "Pendeltåg till Hölö". 

Beslutsunderlag 
Sarnhällbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-04. 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kontorets förslag till beslut och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Sarnhällbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-06-04 antas såsom 

nämndens svar på medborgarfrågan "Pendeltåg till Hölö". 

Beslutet expedieras till: 

Frågeställaren 

Akten 
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§ 84 Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet 
Dm HM 14/46 

Sammanfattning av ärendet 

(S), (MP) och (V) inom kommundelsnämnden har framlagt en skrivelse, i vilken 

man konstaterar följande. 

Kommundelsnämnderna har sedan starten haft ett system med kontaktpolitiker. 

Detta innebär att flertalet ledamöter har i uppdrag att särskilt bevaka ett visst 

verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde. Det behövs en utvärdering 

som dels sammanställer för- och nackdelar med systemet så som det fungerar 

idag, dels kan visa på hur väl det uppfyller sitt syfte. 

En utvärdering bör inhämta KDN-ledamöternas erfarenheter av och synpunkter 

på kontaktpolitikeruppdraget Vidare bör en dialog föras med berörda 

tjänstemän, för att få reda på deras synpunkter. Resultatet av utvärderingen ska 

rapporteras till kommundelsnämnderna senast i november 2014. 

Nämnden föreslås nu besluta att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

sådan utvärdering, som ska avrapporeteras senast i november 2014. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från (S), (MP) och (V), daterad 2014-06-18. 

Yrkande 
Ordförande Kerstin König (S) ställer proposition på förslaget från (S), (MP) och 

(V). 

Propositionsordning 
Ordföranden flnner att nämnden bifaller förslaget från (S), (MP) och (V). 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 

l . Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera systemet med kontaktpolitiker i 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, i enlighet med skrivelse från (S), (MP) 
och (V), daterad 2014-06-18. 

2. Utvärderingen ska presenteras inför nämnden senast november 2014. 

Beslutet expedieras till: 

Utredarenheten 

Akten 
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§ 85 Nämndledamöter informerar 
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Britt-Marie Lindell (S) informerar om att utbyggnaden av Wijbackens vård- och 

omsorgsboende, som tidigare utgått ur boendeplanen, nu åter övervägs av social

och omsorgskontoret 

Ordförande Kerstin König (S) rapporterar att hon, tillsammans med l :e och 2:e 

vice ordförande, deltagit i kommunens omvärldsdag, som anordnades den 11 

juni. Under omvärldsdagen behandlades bl.a. de ekonomiska förutsättningarna 

för Mål och Budget 2015-17. Vidare bjöds det på intressanta föreläsningar. 

Ordföranden rapporterar vidare att hon varit i kontakt med ordföranden för 

Oaxens båtklubb. Utvecklingen av området runt skanssundet kan komma att 

inverka på förutsättningarna för klubbens verksamhet. Kommunen äger 

visserligen inte den mark som klubben brukar, men kommunens eventuella 

beslut om detaljplan för området f'ar dock inverkan på dess framtida utveckling. 

Ordföranden rapporterar att hon uppvaktat Hölöskolans avgående biträdande 

rektor, samt å nämndens vägnar överlämnat en minnesgåva. 

§ 86 Kontoret informerar 
DnrHM 14/03 

Kontoret har inget ytterligare att informera om, utöver det som framkommit vid 

föredragningen av respektive ärende. 

§ 87 Anmälningsärenden 
DnrHM 14/03 

• Utbildningsnämndens protokoll2014-06-12 § 99. 

• Äldreomsorgsnämnden protokoll2014-05-28 § 43. 

• Äldreomsorgsnämnden protokoll2014-05-28 § 44. 

• Äldreomsorgsnämnden protokoll2014-05-28 § 46. 

• Äldreomsorgsnämnden protoko112014-05-28 §56. 

• Järna kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 § 113. 

• Järna kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 § 114. 

• Järna kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 § 115. 

• Järna kommundelsnämnd protokoll 2014-06-17 § 13 7. 

• Järna kommundelsnämnd protokoll 2014-06-17 § 14 2. 
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• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 § 49. 

• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 §50. 

• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 §51. 

• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll2014-05-27 §52. 

• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd protokoll2014-06-19 § 70. 

• Enhöma kommundelsnämnds protokoll2014-05-26 § 49. 

• Enhöma kommundelsnämnds protokoll2014-05-26 § 50. 

• Brrhörnakommundelsnämnds protokoll2014-05-26 §51. 
• Boverkets beslut av 2014-05-20, om beslut till Oaxens 

bygdegårdsförening. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Redovisningen godkänns. 

§ 88 Delegationsbeslut 
DnrHM 14/02 

• Beslut att utse beslutsattestanter nr. 33-34 2014. 

• Beslut om bygglov med dnr. 2011-00981. 
• Beslut om bygglov med dnr. 2012-01879. 
• Beslut om bygglov med dnr. 2014-00834. 
• slutbesked med dnr. 2012-00966. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Redovisningen godkänns. 

§ 89 Ärendebalanslistor 
DnrHM 14/02 

Ärendebalans 2014-06-26. 

Ärendebalans, plan- och byggärenden 2014-06-26. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut: 
Redovisningen godkänns. 

Ordförande Kerstin König (S) önskar nämnden och närvarande tjänstemän en glad sommar 

och avslutar sammanträdet. 
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