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tid och plats Måndagen den 14 december kl. 10.00 i Södertälje stadshus 

sekreterare Josefine Schutzer 

J . 
Ordförande Kerstin König (S) ~d ~ l') 

k7Utt;) 
/ 0 

Justerare Mariusz Kawecki (SD) ://J/fia( /;uvJI 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Närvarande 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga 
närvarande 

Justerandes signum 
_,p ; 

t./~ 

Kerstin König (S) ordförande 
Mats Pertoft (MP) l :e vice ordf. 
Lerinart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 2:e viGe ordf. 
Mariusz Kawecki (SD) 

Bo Olhson (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Semgard (S) §§ 169-175 §§ 177-
186 
Ulla Sandberg (S) tjänstgörande ersättare för Britt-Marie Lindell (S) §§ 169-186 
Ann-Marie Friström (S) tjänstgörande ersättare för Jonas Semgard (S) § 176 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Kerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Gertrud W estin S j ödahl (L) 
Mari-Ann Lundgren (C) 

Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
J o se fine Schiitzer, nämndsekreterare 
Anders Svensson, bygglovsarkitekt samhällsbyggnadskontoret 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 169 Protokollets justering 

Dnr: HM 15/01 

Mariusz Kawecki (SD) utses attjämte ordförandenjustera dagens protokoll. Sekreteraren 
tillkännager attjusteringen kommer att äga rum måndagen 2015-12-14 klockan 11.00 i 
Södertälje stadshus. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 

4 (22) 
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§ 170 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum z z~ 2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 

5 (22) 
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§ 171 Ansökan om bygglov för uppförande av en 
antennmast och tre teknikbodar på fastigheten 
Hörningsholm S: 1 på Mörkö 

-00\.11-4 Il 
Dnr: HM 15/54, SBN 2015~ jc1ndmt&L~\\ur 

\}lli~fltl. &V\u ··r 
lt(ll-\i5 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov for uppställning av en antennmast och tre teknikbodar. 
Ansökan inlämnades ursprungligen 2015-02-25. I samråd med Länsstyrelsen har ansökan 
ändrats från en stagad 72 m hög mast till en 60 m hög mast utan stag. Ny ansökan har inlämnats 
2015-09-22. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 
Ansökan inkom 2015-09-22 
situationsplan inkom 2015-09-22 
Elevationsplan inkom 2015-09-22 
Fasadritningar (2st) inkom 2015-09-22 
Byggherrens forslag till kontrollplan inkom 2015-09-22 
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2015-09-22 
Länsstyrelsens tillstånd inkom 2015-10-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Kommundelsnämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
daterad 2015-11-02 att bevilja ansökan om bygglov for uppställning av en antennmast och tre 
teknikbodar på fastigheten Rörningsholm S: l. 

2. A v gift om 13 617kr kommer att tas ut, se bifogat faktureringsunderlag. I avgiften ingår 
granskning av bygglov samt kungörelse. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning 
Sökanden/B yggherren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Fastighetsägaren 

Bilagor 
Ansökan 
situationsplan 
Ritning 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 172 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Svensson, bygglovsarkitekt på samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om 
pågående bygglovsärenden i Hölö-Mörkö kommundel. På grund av implementering av nytt 
datasystem på samhällsbyggnadskontoret så har man inte kunnat ta fram några exakta siffror på 
hur många bygglovsärenden som är pågående inom kommundelen men Svensson redogör för att 
det är ett fåtal. Under senhösten har antalet bygglovsärenden sjunkit i hela kommunen men 
väntas öka igen under våren. 

Nämnden tackar för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

v 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 173 Överenskommelse mellan landstinget och 
ko munerna i Stockholms län om samverkan när en 
individ behöver praktisk hjälp med egenvård
informationsärende 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har för yttrande fått rekommendation från styrelsen för kommunförbundet i 

Stockholms län (KSL) om samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) när en individ 

behöver praktisk hjälp med egenvård. Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som 

reglerar ansvaret, men behovet av att revidera och ta fram ny överenskommelse beror bland 

annat på ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011 :23 och SOSFS 2011: l O samt 

Skolverkets skrivelse från 2014 om egenvård som riktar sig till förskolan och skolan. 

Målgruppen är individer som oavsett ålder kan ansvara för egenvård men behöver praktisk hjälp 

och stöd för att utföra den. Utefter överenskommelsen utarbetas sedan rutiner inom respektive 

berörd verksamhet. Ärendet har beretts i samverkan mellan berörda nämnder. 

Social-och omsorgskontorets förslag till beslut är att anta förslaget till överenskommelse när en 
individ behöver praktisk hjälp med egenvård. 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 november 2015 med PM daterad 
2015-11-18 
Rekommendation från KSL Storstockholm om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 
Protokoll§ 23, fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i 

Nämnden tar del av informationen med tillägget att ärendet borde ha kommit kommunala 
pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet till känna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Äldreomsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 174 Överenskommelser om vård och omsorg för äldre
informationsärende 

Dnr: HM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har ifrån kommunförbundet i Stockholms län (KSL) fått rekommendation 

att anta Överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Styrelsen för KSL beslutade vid sitt 

sammanträde den 4 juni 2015 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelse 

med Stockholms läns landsting (SLL) inom området vård och omsorg om äldre. Målgruppen är 

personer som bor på särskilt boende för äldre. 

Sedan tidigare finns överenskommelse om samverkan mellan läkare och kommunfinansierad 

hälso-och sjukvård, kostnadsfördelning för medicintekniska produkter och kostnadsansvar för 

läkemedel och läkemedelsnära produkter. Nya överenskommelser är om individuell 

nutritionsbehandling i särskilt boende och god läkemedelsbehandling. Dessutom finns 

tilläggsöverenskommelser om att förebygga och behandla missbruk och beroende samt 

samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 

Social-och omsorgskontorets förslag är att äldreomsorgsnämnden beslutar om 

överenskommelsen om vård och omsorg för äldre och tilläggsöverenskommelser i enlighet med 

rekommendation från KSL 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2015 med PM daterad 
den 17 november 2015 
Rekommendation från styrelsen för KSL, kommunerna i Storstockholm, daterad den 4 juni 
2015 med förslag till Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre 
Protokoll, § 21, fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i 

Nämnden tar del av informationen med tillägget att ärendet borde ha kommit kommunala 
pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet till känna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Jlldreomsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

Justerandes signum Å A/ / z;e 1/fiC 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 175 Revidering av delegationsordning - utbildning 

Dm: HM 15/08 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kontoret har anställt en skolexpert med särskilt ansvar för de yttranden 

som huvudmannen lämnar vid anmälan till skolinspektionen behöver delegationsordningen 

daterad 2015-10-01 revideras under punkt B3. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 

Delegationsordning för Utbildnings- och kommundelsnämnderna daterad 2015-1 O-O l 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2015-10-01 med föreslagen ändring. 

Beslutet skickas t ill 
Akten 

Justerandes signum /.l/ 
ZE= Lil1 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 



Sammanträdesprotokoll l 2015-12-08 l Södertälje kommun 1 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 176 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 
2016 - kultur- och fritidskontoret 

Dnr: HM 15/57 

Sammanfattning av ärendet 

11 (22) 

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor for uthyrning 
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser, 
idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2016 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett 
smärre antal tillägg och revideringar, i forhållande till2015 års taxor och avgifter. 

Ändringar framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. 

Nytt är att Allaktivitetshuset har föreslagit timtaxor for delar av sin uthyrning för att anpassa sin 
hyressättning till övriga kommunala hyror. Nytt är också att Futurum från l januari 2016 ingår i 
kommuns ordinarie bokningssystem som hanteras av forenings och anläggningsenheten. I 
ärendet fastställs de nya avgifterna som ska gälla i Futurum. Här föreslås vidare att alkohol ska 
kunna tillåtas vid uthyrning på det övre planet. Vid alkoholfortäring i de lokaler där Kultur- och 
fritidskontoret medger alkoholfortäring åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga 
myndighetstillstånd. 

De föreslagan revideringarna framgår av bifogat forslag till avgifter inom kultur- och 
fritidskontorets verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18 
Ändringar forslag till nya taxor och avgifter 2015 till 2016 
Förslag till avgifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde
idrottsanläggningar och lokaler 

Jäv 
Bo Ohlsson (S) anmäler jäv och deltar inte under behandlingen av ärendet. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd beslut 
l. Taxor och avgifter for idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets forslag till A v gifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler. 
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Siljelöf!kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum z re 2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 177 Motion av Realistpartiet - Fler lärare med 
högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden 
i södertälje 

Dnr: HM 15/42 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Granberg, Realistpartiet, har den 17 maj 2015 väckt en motion i kommunfullmäktige om 
fler förskollärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje. 
Motionären föreslår att i huvudverksamheten skall det svenska språket vara i fokus, att mer 
resurser satsas på att fortbilda personal i svenska samt en specifik värvningsinsats för att locka 
förskollärare till förskoloma i dessa områden. Motionären föreslår ett lönepåslag med 7000 kr. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-22 
Svar från utbildningsnämndens ordförande på interpellation från Joakim Granberg (RP) med 
rubriken "Svenska språket i förskolan som grundkrav". (bilaga l) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 som sitt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

'Z!?!; 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 178 Remissvar om inrättande av naturreservat på 
fastigheten Brandalsund 

Dnr: HM 15/50 

Sammanfattning av ärendet 

13 (22) 

Miljökontoret har utarbetat ett förslag till inrättande av Brandalsunds naturreservat. Förslaget 
har remitterats till bl.a. kommunens nämnder för yttrande. 

Södertälje kommun förvärvade år 2008 fastigheten Brandalsund l: 11 av Stockholms stad, 
inledningsvis i syfte att exploatera området. För detta syfte bildades ett särskilt bolag, Telge 
Brandalsund. Miljökontoret genomförde år 2011 flera inventeringar av området, vilka visade att 
området har unika natur- och kulturvärden. Under år 2014 beslutade styrelsen för Telge 
Barndalsund att lägga ned planerna på att exploatera området. Området ska därför, i enlighet 
med bolagets uppdrag, avyttras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-10 
Miljönämndens remiss om inrättande av Brandalsunds naturreservat, med bilagor 2015-09-07 
Social och Omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14 
Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07. 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 22 oktober 2015 

Yrkanden 
Mats Pertoft (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kontorets förslag med ändringsyrkande i 
att-sats 2 att: 

"Kontoret ska utreda möjligheten till servitut för vandringsled längs kusten från Södertälje stad 
via Brandalsund till Mörköbron, där man anknyter till Sörmlandsleden." 

Ordförande Kerstin König (S) yrkar bifall till Mats Pertofts (MP) tilläggsyrkande. 

Haiko Ratzburg (M) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret. 

Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till Pertofts (MP) ändringsyrkande gällande att-sats 2 samt 
yrkar på ändringsyrkande gällande att-sats l att även skötselområde 2 ska ingå i naturreservatet. 

Propositionsordning 
Ordförande Kerstin König (S) ställer proposition på Haiko Ratzburgs (M) återremissyrkande 
och finner att nämnden avslår yrkandet om återremiss och konstaterar att ärendet således ska 

. beslutas idag. 

Ordförande Kerstin König (S) ställer proposition på Mariusz Kaweckis (SD) yrkande att 
skötselområde 2 ska ingå i naturreservatet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
kontorets förslag. 

Ordförande Kerstin König (S) ställer proposition på Mats Pertofts ändringsyrkande gällande att
sats 2 och finner att nämnden besluta enligt Mats Pertofts (MP) yrkande. 

Justerandes signum l Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
$ 

2015-12-15 
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Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. I enlighet med Samhällsbyggnadskontorets skrivelse begränsa naturreservatet till 

skötselområde l , 3, 4 och 5. 
2. Utreda möjligheten till servitut för vandringsled längs kusten från Södertälje stad via 

Brandalsund till Mörköbron, där man anknyter till Sörmlandsleden. 

Reservation 

14 (22) 

Maruisz Kawecki (SD) reserverar sig till protokollet gällande att-stas l till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor 
Carolina Hillerdal-L jungqvist/miljökontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 179 Reinvestering av ångbåtsbryggan vid Abynäs 

Dnr: HM 14/06 

Sammanfattning av ärendet 
Ångbåtsbryggan vid Åbynäsbadet behöver göras om med nya pålar och bryggdäck Bryggan är 
en gammal Ångbåtsbrygga som många båtar har använt, bl.a. ångfartyget Ejdern. Bryggan är 
också en mötesplats för fiskare och ett fint utflyktsmål att sitta och njuta på vid havet. 

Bryggan är redan renoverad men betald av tekniska verksamhetens driftsmedeL Då beloppet 
överstiger 44,5 tkr skall beloppet betalas med reinvestering, d.v:s. att kostnaden delas upp på 
flera år av driftbudgeten och beräknas på objektets livslängd. 

Beräknat material och del av arbetskostnad är 105 tkr. Allt material köptes in under 2015, 
arbetet påbörjades och fårdigställdes under 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2015-11-16 
Samhällsbyggnadskontorets ansökan om reinvesteringar 2015-11-11 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden beviljar reinvesteringsanslag på 105 tkr till den tekniska verksamheten för 
renovering av ångbåtsbryggan vid Åbynäs. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor 
Anders bengs/samhällsbyggnadskontoret 
Beatrice Donnerberg/samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

z~ 2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 180 Sammanträdesplan 2016 

Dnr: HM 15/56 

Sammanfattning av ärendet 
När sammanträdesplanen 2016 för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd utformades har hänsyn 
tagits för att anpassa nämndens sammanträden till dels kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden dels till de hålltider som beslutats för redovisning av del
och helårsbokslut 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträdestider för 2016 föreslås av kontoret att förläggas 
enligt nedanstående sammanträdesplan. 

Sammanträden torsdagar kl.17. 00 

28januari 

25 februari 

7 april 

28 april 

26maj 

16 juni 

25 augusti 

29 september 

27 oktober 

l december 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd föreslås anta sammanträdesplan 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-20 

Förslag till sammanträdesplan 2016- Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2015-11-17 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar sammanträdesplan 2016 för Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Social- och omsorgskontoret 
Utbildningskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 181 Ekonomisk information 

Dnr: HM 15/03 

Underlag 
Managementrapport oktober 2015 

Nämnden lägger managementrapport oktober 2015 till handlingarna. 

Kopia skickas till 
Akten 

111< 
/l L_j 

Justerandes signum 

·~P 
\ ( A._ 'f--. 

v 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 182 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 15/03 

Cerstin Sjölund (V) informerar nämnden om ett besök vid Wijbackens äldreboende som hon har 
gjort tillsammans med Britt-Marie Lindell (S). De båda träffade Karin Björk som är 
resultatenhetschef vid W i j backen, hon var mycket positiv till verksamheten som fungerar bra, 
samt uttryckte extra glädje över att den tidigare kocken är tillbaka. Björk skickade frågan till 
nämnden huruvida det skulle vara möjligt att få bidrag till att köpa en trehjulad cykel för att de 
boende som kan ska ha möjligheten att röra sig friare i samhället. 

Vid nämndens förra sammanträde 2015-11-10 informerade Cerstin Sjölund (V) om en busskur 
vid Oaxens fårjeläger som var nedklottrad med hakors samt tog på sig att ta reda på vems ansvar 
busskuren är. Vid dagens sammanträde informerar Sjölund om att hon felanmälde klottret till 
Södertälje kommun och blev dagen efter uppringd av trygghetssamordnare Michael McCarthy 
som dagen efter hade ombesörjt att klottret tagits bort. Sjölund (V) är mycket nöjd med den 
snabba responsen vad gäller felanmälan och klottersaneringen. 

Mats Pertoft (MP) informerar om ett studiebesök som han själv har gjorts tillsammans 
ordförande Kerstin König (S) samt Eva-Lotta Pettersson (MP) där de besökte Siri Lundström i 
Hölö som experimenterar med lerhusbygge. Ledamöterna vittnar om en intressant verksamhet 
där materialkostnaderna är nästintill obefmtliga men arbetskraften mycket dyr. 

Kopia skickas till 
Akten 
Karin Björk!Wijbackens äldreboende 
Micheal McCarthy, kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum /;"'//, / 

n r "c;:L. 
~e.-- // l 

2015-12-15 
Anslagsdatum 

v 

Utdragsbestyrkande 
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§ 183 Kontoret informerar 

Dnr: HM 15/03 

sekreterare Josefine Schutzer informerar att torsdagen den 21 januari kl.13.00 är beslutad dag 
för att träffas och arbeta med nämndens verksamhetsplan inför 2016. Kontoret återkommer med 
mer information efter helgerna. 

sekreterare Josefme Schutzer informerar om att hon har varit i kontakt medElin Strandgård 
som är ansvarig förvaltare för Hölöskolan vid Telge fastigheter, hon informerar om att både 
upprustiningen av skolgården samt renoveringen av ventilationen i köket är klart. 
Besiktningsprotokoll kommer att delges nämnden när dessa kommer. 

Kopia skickas till 
Akten 

v 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 
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§ 184 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 15/03 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-11-05 § 207 Revidering av ansöknings- och placeringsregler för 

förskola och skolbarnomsorg 

• Protokollsutdrag 2015-11-05 § 203 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 och 

hekårsprognos för Södertälje kommun 

Kommunstyrelsens kontor 
• Protokoll § 86 2015-11 -26 över ärenden i vilka kommunstyrelsen delegerat 

beslutanderätten till stadsdirektören "Volymavstämning av den pedagogiska 

verksamheten" 

Lantmäterienheten Södertälje kommun 
Underrättelse om fastighetsbildningsärenden 

• Avstyckning från Lilla Lida l : 13, 2015-10-21 

• Fastighetsreglering berörande Solbacken 4:3 och Åkerby 1:25, 2015-11-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~;!~ 
;,f/ 

;/il( 
v 

Anslagsdatum 

2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 15/13 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-10-19, nr 15-18 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-11-21, nr 15-19 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-01-01, nr 16-03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• startbesked för installation av eldstad m.m., Vrå 4:11, Dnr 2015-02607, 2015-11-09 
• Startbesked, stenbrottet 12, Dnr 2015-02293, 2015-11-13 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 186 Övriga frågor 

Dm: HM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Linda Chalkias (C) anmäler en övrig fråga: 

Linda Chalkias (C) föreslår att nämnden ska anordna ett informationsmöte gällande 
droganvändning där föreningar i Hölö-Mörkö som är aktiva inom barn- och 
ungdomsverksamhet samt lärare, elever och föräldrar vid Hölöskolan bjuds in. Iden är förankrad 
hos rektor vid Hölöskolan Jan Lindgren, som var positiv till initiativet. 

Nämnden slår fast att Linda Chalkias (C) tar tillbaka frågan till Hölöskolan och meddelar att 
nämnden är positiv till att medverka och vara skolan behjälplig med anordna ett 
informationsmöte gällande droger och droganvändning inom Hölö-Mörkö. 

Kopia skickas till 
Akten 
Jan Lindgren!Hölöskolan 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-15 


