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Närvarande 

Ledamöter Kerstin König (S) ordförande 

Britt~Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP) l :e vice ordf. 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 2:e vice ordf. 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Bo Olhson (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Serngard (S) 
Ulla Sandberg (S) 
Ann-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Kalle Öholm (M) 
Kerstin Sjölund (V) 
Göran Lidman (SD) 

Övriga Vivian Jehu, samordnare/koordinator kommundelsnämnderna§§ l 03-125 
närvarande 

Alexander Högberg, samordnare/koordinator kommundelsnämnderna §§l 03-125 
Josefine Schiitzer, nämndsekreterare 
Lena Ekman Petren, föreningen Kulturcentrum i Hölö Kyrkskolan § l 04 
Jan-OlofDackebro, besökare från allmänheten § l 04 
Jan Lindgren, rektor Hölöskolan § l 05 
Ulrica Olsson, miljöinspektör § l 07 
Tove Bergek, kvalitetsutvecklare, social- och omsorgskontoret §§ 108-115 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t-Z: CCJt 2015-09-08 
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§ 103 Protokollets justering 

DnrHM 15/01 

Eva Molnar (KD) utses attjämte ordförandenjustera dagens protokoll. sekreteraren 
tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2015-09-08 klockan 14.00 i Södertälje stadshus. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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§ 104 Fastställande av dagordning 

• Ärende nr 5 Information från revisorerna utgår. 
• Information från föreningen Kulturcentrum i Hölö Kyrkskolan tillkommer dagordningen 

och ges nr 5. 
• Linda Andersson som skulle föredra ärendet Information från hemtjänsten lämnar 

återbud och informationen blir skriftlig. 
• Mats Pertoft (MP) anmäler en övrig fråga gällande information om ostlänken. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner den utsända dagordningen med ovanstående ändringar och tillägg. 

Justerandes signum 

J!ff ~~ 2015-09-08 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l , . 
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§ 105 Information om föreningen Kulturcentrum Hölö 
Kyrkskolan 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Ekman Petren, informerar om den nybildade föreningen Kulturcentrum i Hölö Kyrkskola 
som drivs av de två föreningarna, Sörrnlandskustens konst och hantverksförening och Hölö
Mörkö hembygdsförening. I kyrkskolans lokaler bedriver föreningen cafeverksamhet och 
hantverksbutik Varje helg året om har man utställningar och vid påsk ochjul hålls marknader. 
Föreningen har startat en filmklubb som nu har ca 50-60 medlemmar. 

Nämnden tackar Lena Ekman Petren för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 
Föreningen Kulturcentrum i Hölö kyrkskola 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl. 17.20-17.35 för att möta Jan-OlofDackebro i frågan om en ny 
servicebutik/affår i Hölö. 

Justerandes signum Anslagsdatum Ut d ra g sbesty rka n de 

zre Cili 2015-09-08 
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§ 106 Resultatredovisning grundskolan 

Dnr: HM 15/07 

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

för grundskolan ske i september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-11 
Bilaga, Resultat grundskolan vt15 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

ZK/ C(Jt 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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§ 107 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 2016 

Dnr: HM 15/44 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-17 
PM 2015-07-17 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg fastställs i enlighet med bifogat PM 
daterat 2015-07-17, samt överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens kontor/lngela Heden 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Information till nämnder med ansvar för 
undervisningsloka le r 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Olsson från miljökontoret informerar om krav på undervisningslokaler enligt 
miljöbalken. Nämnder i Södertälje kommun som har ansvar för undervisningslokaler där 
tillfälliga byggnader finns kommer att föreläggas av miljökontoret för att besiktiga dessa 
lokaler. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har inget ansvar för undervisningslokaler där tillfälliga 
byggnader finns och kommer således inte att föreläggas. 

Nämnden tackar Ulrica Olsson för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

;C~ CJl 
Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -
reviderat styrdokument 

Dnr: HM 15/49 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden har under 2012 antagit ett 
styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskriften omfattar både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att skapa en systematik 
för att utveckla och säkra kvalitet. Centralt i detta är en struktur för verksamhetens ledning och 
styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Sedan 2012 har justeringar och 
revideringar av vissa rutiner i kvalitetsarbetet skett. Social- och omsorgskontoret har därför 
utarbetat ett förslag till reviderat styrdokument avseende ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Kontoret föreslår nämnden att föreliggande förslag, benämnt Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete- Styrdokument (upprättat 2015-07-23) fastställs att gälla för 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde samt beslutar att tidigare antagna styrdokument 
upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-17 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete- styrdokument, upprättat 2015-07-20 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets förslag till reviderat styrdokument, benämnt Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete - Styrdokument, upprättat 2015-07-20, samt beslutar att tidigare 
antaget styrdokument upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

z!t: C(Jl 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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§ 110 Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen 

Dnr: HM 15/40 

Sammanfattning av ärendet 
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 §§ 4-6. I lagen fastslås att 
kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer får service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas 
fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen. 

Enligt tidigare beslut sker en utbyggnad 2016 med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. 2017 
planeras ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter. Enligt 
befolkningsprognosen behövs ytterligare ett vård-och omsorgsboende med 50-60 lägenheter 
2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-0 l 

PM 2015-07-01, med bilaga 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2016-2018, som innebär utbyggnad av nio 

lägenheter på Wijbackens vård-och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och 

omsorgsboende med 54 lägenheter 2017, antas. 

2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2016-2018. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Äldreomsorgsnämnden 

Justerandes signum 

rft; ~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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§ 111 Information -äldres behov i centrum 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Tove Bergek från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och 
svara.på frågor gällande Å.ldres behov i centrum. 

Nämnden tackar Tove Bergek för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~;C C0-9'-
Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 112 Handlingsplan e-hälsa 2015-2019 

Dnr: HM 15/47 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden tog 2014 beslut om en handlingsplan för e-hälsa för 2014-2018. 
Handlingsplanen för e-hälsa är en del i det arbete som följer av årsvisa överenskommelser om 
"Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten", som Sveriges 
kommuner och landsting tecknar med regeringen. Syftet med överenskommelserna om e-hälsa 
har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, 
verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. 

Föreliggande förslag till handlingsplan för e-hälsa för 2015-2019 är en revidering av tidigare 
plan. Planen innehåller en beskrivning av finansiering, organisation och samverkan för arbetet 
med e-hälsa i Södertälje kommun samt pågående projekt. Därutöver finns en strategisk 
bedömning inför framtiden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-06 
Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019,2015-08-06 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa 2015-2019. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 113 Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen 
till personer över 65 år - revidering 

Dnr: HM 15/39 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år har 

genomförts för att överensstämma med andra fattade beslut av organisatorisk eller administrativ 

art inom kommunen. 

Införandet av arbetsmetoden ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) innebär att riktlinjerna ska 

omarbetas i sin helhet, hur och när kommer att avgöras i ett senare skede av processen för 

införandet. I avvaktan på ytterligare beslut om ÄBIC föreslås att endast smärre förändringar. 

Social öch omsorgskontoret föreslår att föreslagna förändringarna i riktlinjen för vissa insatser 

enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-26 

Förslag till ändringar/ uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänsten till 

personer över 65 år 2015-06-26 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år ändras i enlighet med 
bilagt ändringsförslag daterat 2015-06-26. 

Beslutet skickas till 
Myndigheten för äldre och funktionsnedsatta 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 114 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

Dnr: HM 15/38 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen 
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen 
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om 
förbehållsbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-21 
Bilaga 2015-07-21 
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 2015-07-28 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar mellan kl. 19.05-19.15. 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter för år 2016 inom äldreomsorgen i 

enlighet med social- och omsorgskontorets förslag, med tillämpning från och med den l 
januari 2016. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) lämnar in ett särskilt yttrande 
(bilaga§ 114). 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ansluter sig till (S)(V)(MP)s särskilda yttrande. 

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunstyrelsens kontor!Ingela Heden 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~~ <()t 2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Information - Brukarinflytande hemtjänsten 
uppföljning juni 2015 

Dm: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 

16 (28) 

Tove Bergek från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och 
svara på frågor gällande Brukarinflytande hemtjänsten- uppföljningjuni 2015. 

Nämnden tackar T o ve Berg ek för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

r;tz; ffi 
Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Uppföljning hemtjänst 2015 

Dnr: HM 15/43 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns 11 utförare av hemtjänst enligt LOU i Södertälje (inkl. egen regi och nattpatrull). 

Generellt uppfyller utförarna de krav som specificerats i avtalet med Södertälje. All personal 
som blivit intervjuade har varit engagerade, öppna och visat ett stort intresse att vilja brukarna 
väl. Verksamheterna har rutiner som är kända av omvårdnadspersonalen. Utförarna arbetar med 
att utveckla kvaliten på olika sätt genom APT, utbildningsdagar och grupparbeten. 

Samarbetet med kommunen upplevs i stort som bra. Det finns en klart uttalad önskan att 
regelbundet träffa biståndshandläggarna. Däremot upplevs inte samverkan med primärvården 
rakt igenom som positivt. Man upplever skillnader mellan vårdcentraler och då framför allt 
gällande delegering. 

Uppföljningen har identifierat brister men inte av den omfattningen att det har krävts 
omedelbara åtgärder och åtgärdsplaner. Under 2016 kommer kontoret att följa upp de områden 
där respektive utförare fått återkoppling om att utvecklingsarbete behövs. 

Samtliga utförare uppnår kravet på att 60 procent av personalen ska ha relevant 
utbildning/validering. Med relevant utbildning menas undersköterska, gymnasieskolans 
omvårdnadspro gram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt 
modellen Kravmärkt Yrkesroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Rapport "Uppföljning hemtjänst 2015" med bilagor 

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

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning hemtjänst 2015. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

r:e:e m Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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§ 117 Information från hemtjänsten 

Dnr: HM 15/03 

Linda Andersson, resultatenhetschef inom hemtjänsten har via mail sammanfattat verksamheten 
i Hölö-Mörkö samt besvarat de frågor som tidigare skickats från nämnden. Följande är den 
information som nämnden fått ta del av: 

Sammanfattning 
I Hölö/Mörkö har vi idag 24st brukare varav endast 6st har trygghetslarm. Det är 5st personal 
som enbart arbetar i Hölö/Mörkö men vi har även vikarier som har god kännedom av de brukare 
som bor i området. Hemtjänsten i hela området Järna/Vårdinge/Hölö/Mörkö arbetar efter 
äldreomsorgsnämndens verksamhetsplan. Enhetschefen har tillsammans med gruppchef och 
medarbetare upprättat en arbetsplan. Varje månad följs målen i arbetsplanen upp. 

Samverkan 
Hemtjänsten samverkar med övriga verksamheter inom kommtm, landsting och primärvård. 

Personallkompetens/Ekonomi 
66% av tillsvidareanställd personal i hela Jäma!Hölö-MörköNårdinge-Mölnbo hemtjänst har 
formell kompetens. 
sjukfrånvaron i hemtjänsten har varit hög men har förbättrats under året. IAU (institutet för 
arbetsmiljö och utveckling) har haft två genomgångar med personalen efter sin modell 
kraftkartan. Ingela Ewegård har använts som konsultstöd i arbetsgruppen vilket har varit mycket 
uppskattat av medarbetarna. sjukfrånvaron har förbättrats från 17 till 7 
sjukfrånvarodagar/anställd. I slutet av förra året påbörjades arbetet med kontaktmannastyrd 
hemtjänst vilket innebär att vi prioriterar att i största möjligaste mån försöka se till att det är 
samma personal som återkommer till våra brukare. Från det att personalen har börjat arbeta med 
sina "slingor" så har kontinuiteten hos brukaren blivit mycket bättre, stressen har minskat och 
inflytandet har ökat får de anställda och brukare. Slingorna, alltså personalens arbetsscheman, 
läggs efter var brukarna bor och det är något vi har arbetat mycket med under våren. Detta för 
att öka brukarens inflytande över sina tider och för att minska transporttiderna mellan våra 
brukare. Det har även inneburit att kontinuiteten (hur många medarbetare en brukare träffar 
under en vecka) har förbättrats. Ekonomin har förbättrats. 

Miljö 
Nytt arbetssätt har minskat transporttiderna mellan brukare. Verksamheten har minskat 
kostnaderna med en bil. Verksamheten har en el-cykel. 

O axen 
Då det gäller Oaxen så har vi tidigare haft brukare boendes där och vi tar då fårjan över. Enligt 
medarbetarna som arbetat länge i området så brukar det inte vara några problem med tiderna för 
fårjan utan det brukar oftast gå att lösa. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~ CGQ 2015-09-08 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-01 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

r;!~ ~· 
Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
"Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna" 

Dnr: HM 15/23 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till Kommunfullmäktige om att infåra förbud mot 
E-cigaretter i grundskolorna. Sverigedemokraterna anser att farorna med dessa cigaretter inte är 
helt klarlagda och att risken med dem är att de kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter. 
Sverigedemokraterna hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det i Södertälje kommuns 
grundskolor införs förbud mot E-cigaretter. I bifogat PM beskriver kontoret vad E-cigaretter är, 
rättsläget samt andra myndigheters ställningstagande. Sammanfattningsvis föreslår kontoret att 
samma regler bör gälla för e-cigaretter som för vanliga cigaretter. Det innebär att kontorets 
förslag är att bruk av E-cigaretter bör förbjudas på Södertälje kommuns grundskolor och 
gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-24 
PM 2015-06-24 
Motion, ankom 2015-03-23 

Yrkanden 
Ordförande Kerstin König (S) yrkar på att besluta i enlighet med Socialdemokraternas (S), 
Vänsterpartiets (V) och Miljöpartiets (MP) förslag som lyder enligt följande: 

"Södertälje skolor ska vara drogfria miljöer och det finns sedan tidigare regler kring detta. I 
Södertälje kommuns Riktlinjer for en trygg skolmiljö med arbetsro redogörs för dessa regler. 
I riktlinjerna meddelas att drogförbudet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika samt 
läkemedel som inte ordinerats av läkare. 

Då e-cigaretter (med nikotin) enligt läkemedelsverket ska klassas som läkemedel omfattas dessa 
därmed av dessa tegler och e-cigaretter (med nikotin) är därmed redan förbjudna i samtliga 
kommunala skolor. 

För nikotinfria e-cigaretter saknas idag lagreglering (precis som andra typer av tobaksfria 
cigaretter). I detta fall bör e-cigaretter betraktas på samma sätt som till exempel tobaksfria 
cigaretter eller tobaksfria vattenpipor. Utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag för 
justering av Riktlinjer for en trygg skolmiljö med arbetsro så att även bruk av dessa 
substitutprodukter som huvudregel är otillåtna i våra kommunala skolor (på samtliga nivåer, inte 
enbart grundskolan). 

(S)(V)(MP) föreslår Hölö-Mörkö kommundelsnämnd att besluta: 

l. Att anse motionen besvarad 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 
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2. Att ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer for en 
trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e-cigaretter 
och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor." 

Hölö-:Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden anser motionen besvarad 
2. Nämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer 

for en trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e
cigaretter och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till protokollet till förmån för motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum ze: m 2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Yttrande över förvaltningens underlag Mål och 
budget 

Dnr: HM 15/06 

Sammanfattning av ärendet 

22 (28) 

I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 presenterades den 11 
juni 2015 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 
31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-11 
PM inklusive bilagor 2015-06-11 

Yrkanden 
Ordförande Kerstin König (S) lämnar förslag på beslut till Yttrande över förvaltningens 
underlag Mål och Budget, att: 

Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Deltar ej i beslutet 
Moderaterna deltar inte i beslutet. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Särskilt yttrande 
Moderaterna lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga § 119) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ ekonomi 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 120 Nämndledamöter informerar 

Dm: HM 15/03 

• Bo Ohlson (S) informerar nämnden om att miljökontoret har haft tillsyn på cafeet i 
kyrkskolan och gjort en anmärkning på dricksvattnet som är godkänt för privatbruk men 
inte för cafeverksamhet. 

• Eva Molnar (KD) informerar om att cafeet nu måste kunna redovisa innehållet i alla 
kakor och bakverk som säljs. 

Ordförande Kerstin König informerar om att: 

• Den 2/9 mellan kl. 16.00- 18-00 ska de lokalpolitiker som kan finnas på plats på 
biblioteket i Hölöskolan för att möta allmänheten. 

• Den 9/9 är det budgetdialog, lilla presidiet är inbjudna att delta. 
• Ordförande sk;a ha ett möte med exploateringschef Magnus Bengtsson för att se över de 

detaljplaner som finns. 
• Ordförande ska ha ett möte med plan- och bygglovschef Urban Dahlberg för att 

diskutera ett par klagomål gällande hantering och handläggning av bygglovsärenden 
som inkommit från fastighetsägare. 

• Ordförande har fått en inbjudan från bibliotekschefen för att diskutera Hölöbibliotek. 
• Ordförande har träffat tekniska samordnaren för kommundelarna Anders Bengs, efter att 

det kommit in samtal från medborgare som påpekat att elljusspåret och utegymet är i 
dåligt skick, samt att det finns önskemål om en hinderbana. Frågan om lämplig placering 
av sandfickor togs också upp, samt upprustning kring Hö l ö IP. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

z~ 0t 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Kontoret informerar 

Dnr: HM 15/03 

Vivian Ichu informerar om att hon varit i kontakt med stadsjuristen gällande den 
varumärkesansökan som gjorts av Oaxens krog, förhandlingama som pågår nu syftar till att hitta 
en samförståndslösning. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes sign u m 

z re ~ XJ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-01 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 122 Ärendebalanslistor 

Dnr: HM 15/02 

Beslutsunderlag 
Ärendebalanslista Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015-08-20 
Ärendebalanslista plan- och byggärenden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015-08-20 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner ärendebalanslistoma. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-09-01 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 26 (28) 

§ 123 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 15/03 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-06-15 § 139 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 

april2015 

• Protokollsutdrag 2015-06-15 § 140 Revidering av taxor och avgifter för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Länsstyrelsen 
• Laga kraft, ankom Södertälje kommun 2015-07-27, dnr HM 15/17, § 89 Ändring av del 

av Detaljplan för kv. Borrsläggan (1115A) vid Centralvägen i Hölö-Mörkö kommundel i 
Södertälje 

• Beslut, ankom Södertälje kommun 2015-08-14, dnr HM 15118, Överklagan av beslut om 
förhandsbesked för uppförande av en ny byggnad kan tillåtas på avsedd plats på 
fastigheten Åkerby 2:13 i Södertälje kommun 

Inspektionen för vård och omsorg 
• Beslut gällande lex Maria, Dnr 8.1.1-29314/2014-3, ankom Södertälje kommun 2015-

07-28 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

r:e~ m Anslagsdatum 

2015-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 124 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 15/13 

Utbildningskontoret 
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-06-30, nr 15-12 

Social- och omsorgskontoret 
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-07-27, nr 15-13 

Samhällsbyggnadskontoret 
Bygglov, Häläskalan 3, Dnr 2015-01070, 2015-07-06 
Startbesked, Häläskalan 3, Dnr 2015-01070, 2015-07-09 
Bygglov samt startbesked, Byggstenen 1, Dnr 2015-01518, 2015-07-06 
Rivningslov samt bygglov, Tryckluften 16, Dnr 2015-01434, 2015-07-01 
Bygglov, Barmarken 4, Dnr 2015-01416, 2015-07-01 
Avskrivning, Åkerby 9:1, Dnr 2015-01174, 2015-06-29 
Beslut om kontrollplan i efterhand, Litselby 2:1, Dnr 2011-00669, 2015-06-02 
Beslut om kontrollplan i efterhand, Litselby 2:1, Dnr Bl 05-0409, 2015-06-02 
Startbesked, Åby Kvarn 2:1, Dnr 2015-00802, 2015-06-10 
Startbesked, Lilla Lida 2:17, Dnr 2015-00877, 2015-06-23 
Bygglov, Lilla lida 2:17, Dnr 2015-00877, 2015-06-09 
Startsbesked, Barmarken 4, Dnr 2015-01416, 2015-08-18 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

z~ CUl 
Anslagsdatum 

2015-09-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 125 Övriga frågor 

Dnr: HM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Pertoft ställer frågan om huruvida nämnden kan uppdra till förvaltningen att kontakta 
trafikverket för att få till ett öppet möte om ostlänkens dragning genom Hölö, då det är många 
enskilda fastigheter i Hölö som berörs. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att kontakta trafikverket för att få till stånd ett 
öppet möte gällande ostlänkens dragning så snart planerna är klara. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-08 



Hölö Mörkö kommundelsnämnd den 1 september 2015 

14. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

Särskilt yttrande 

Med nuvarande konstruktion av hemtjänsttaxan uppnås avgiftstaket på 1780 kr 

redan efter drygt 5 timmar. Hölö Mörkö kommundelsnämnd efterlyser en 

differentierad avgiftsmodell med timmar och avgifter i trappsteg liknande den 

som tillämpas i stockhalms kommun. 

På dagens nämndmöte informerade föredragande tjänsteman att en översyn 

av taxemodellen kommer att göras inom äldreomsorgsnämnden till 

halvårsskiftet 2016. För att våra synpunkter som ansvariga för äldreomsorgen i 

våra ytterområden skall beaktas förutsätter vi att även kommundelsnämnderna 

inbjuds till denna översyn. 

Hölö den 1 september 2015 

~.4 Z:,;_; 
Kerstin König Mats Pertoft Lennart Karlström 

Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet. 



Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

SÄRSKIL T YTTRANDE 
2015-08-27 

Ärende 19 

vv.lf"'moderaterna 

Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 

Sammanfattning av ärendet 
l samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 
presenterades den 22 juni 2015 överlämnades den för politisk beredning. 
Nämnderna ges tillfälle att senast den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över 
förvaltningens underlag. 

Ärendet 
l rubricerade ärende har vi tagit del av kontorets yttrande gällande förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2016-2018 som nämnden ska ta ställning till. 

För Moderaternas del har vårt budgetarbete precis börjat och med anledning av det 
fortsatta arbetet vill vi ha handlingsutrymme att självständigt kunna utforma vårt 
budgetförslag. Därför väljer vi att inte delta i beslutet och inger som förklaring detta 
särskilt yttrande. 

Haiko Ratzburg (M) Kalle Öholm (M) 


