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§ 1 Protokollets justering 

Dnr: HM 16/0 l 

Eva Molnar (KD) utses att jämte tjänstgörande ordföranden justera dagens protokoll. 
sekreteraren tillkännager att justeringen kommer att äga rum 2016-03-03 klockan l 0.00 i 
Södertälje stadshus. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

' ~ 2016-03-G4-01-
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Utgående ärenden 
• Ärende 5- Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Kajstenen, Spishällen, 

Gatstenen m.fl. 
• Ärende 6- Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Klyvningen, Kantningen, 

Formningen m.fl. 
• Ärende 7 - Upphävande av nybyggnadsförbud södra Oaxen. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

20 16-03-04"01-
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§ 3 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Christina Svartsjö och Malin Hultman från samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden 
angående: 

Söräng 

6 (21) 

I översiktsplanen "Framtid Södertälje" är Söräng utpekad som utredningsområde för bostäder. 
Kontoret utreder om möjligheten finns att komplettera Söräng med bostäder. Området har bl.a. 
höga natur- och kulturvärden. 

Wij-området 
Första delen av utbyggnad av Wij-området stod klart för ett antal år sedan. Nya planer för 
bostäder och centrum har fördröjts något i och med att det inte funnits intressenter för att bygga 
bostäder i området, samtidigt som man inväntat besked om ostlänkens dragning genom Hölö. I 
nuläget finns 3 företag som är intresserade att bygga bostäder i Wij . Centrumbebyggelse och 
livsmedelsbutik kommer också att planläggas inom området. Samhällsbyggnadskontoret 
planerar för markanvisning redan under våren 2016 förutsatt att de intressenter som finns 
uppfyller kraven. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

/JV} 
Anslagsdatum 

2016-03-~ 01 
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§ 4 Resultatredovisning betyg 2015 årskurs 6 till 9 

Dnr: HM 16/09 

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

för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 

Bilaga: Resultat grundskola ht15- Kommentarer och analys 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

20 16-03-94" 01 
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§ 5 Komplettering och justering av "Riktlinjer för en 
trygg skolmiljö med studiero" 

Dnr: HM 14/36 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret har fått i uppdrag att uppdatera "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero" och återkomma med förslag till beslut senast i januari 2016. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-12 
"Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 2016-01-11" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar det kompletterade ochjusterade dokumentet "Riktlinjer för en trygg 
skolmiljö med studiero 2016-01-11 ". 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

20 16-03-.04' D1 
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§ 6 Resultat föräldraenkät HT 2015 -skriftligt 
informationsärende 

Dnr: HM 16/09 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret rapporterar här resultaten av den enkätundersökning som riktades till 

9 (21) 

vårdnadshavare inom förskola och grundskola. Enkäterna fanns på svenska, finska, arabiska och 

engelska. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 
Bilagor: 
Resultatsammanställning föräldraenkät för förskolan HT 2015 
Resultatsammanställning föräldraenkät för grundskolan HT 2015 på kommunövergripande nivå 
och skolnivå 
Enkätmallen för vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten av föräldraenkäten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03-.Q( (51 
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§ 7 Val av representant till föreningsbidragsberedningen 

Dnr: HM 16/11 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen för föreningsbidrag är ett rådgivande organ till kultur- och fritidsnämnden och 
kommundelsnämnderna. Beredningen består av representanter från kultur- och fritidsnämnden 
samt från de fyra kommundelsnämnderna. 

Föreningsbidragsberedningen träffas cirka 6 gånger per år samt har ytterligare möten med 
föreningarna. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna 
utser två representanter i föreningsbidragsberedningen, en från majoriteten och en från 
oppositionen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-04 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden utser ordinarie ordförande Kerstin König (S) samt Haiko Ratzburg (M) som 
nämndens representanter till föreningsbidragsberedningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 
Kultur- och fritidsnämnden 
Enhörna kommundelsnämnd 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

f»' l 2016-03-Wf 01 
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§ 8 Motionssvar- Motion av Per Holmgren (M) 
Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar 

Dnr: HM 15/46 

Sammanfattning av ärendet 

11 (21) 

I en motion till kommunfullmäktige, daterad 2015-09-14, från Per Holmgren (M) föreslås att 
Södertälje kommun, ska justera hastighetsbegränsningen till 40 km/tim på de gator som vid 
införandet av 30-zoner har fått hastigheten 30 km/tim. 

Motionären föreslår även inventering av trafikmiljöer med förhöjda risker och där föreslå 
säkerhetshöjande åtgärder samt kostnad för dessa. 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt möjligheten att genomföra de föreslagna åtgärderna i 
motionen och kommit fram till följande resultat. 

l. Justera hastighetsgränserna 

Kontoret har under år 2014 inventerat alla huvudgator i Södertälje centralort avseende 
trafikrum, d.v.s. i vilken typ av trafikmiljö gatan befinner sig samt hur gatan används av de 
olika trafikantgrupperna. Denna inventering är den inledande delen i ett redan pågående arbete 
med hastighetsplanen som kontoret har för avsikt att ta fram under år 2016. Hastighetsplanen 
kommer att ta hänsyn till i vilken utsträckning de olika trafikslagen är separerade samt 
standarden på gatan ur en trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekt Hastighetsplanen kommer 
på ett tydligt sätt att visa på behovet av en mer differentierad hastighetsbegränsning med 30 
km/tim, 40 km/tim och 60 km/tim. 

2. Inventera trafikmiljöer och föreslå säkerhetshöjande åtgärder . 

Kontoret har under hösten 2015 arbetat fram ett levande dokument för prioritering av gator i 30-
zonerna avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Prioriteringen baserar sig på parametrar som 
till exempel, hastighet, antal olyckor, antal fordon och närhet till skolor m.m. Kontoret kommer 
succesivt beta av de högst prioriterade gatorna och göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på dem. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-13 

Motionen daterad 2015-09-14 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på motionen till kommunfullmäktige. 

Särskilt yttrande 
Eva-Lotta Pettersson (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga§ 8. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret/Jessica Frebelius 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03-J)tf ö1 
Utdragsbestyr 
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§ 9 Svar på motion av Tage Gripenstam (C) 
"Konstgräsplan samt utomhusgym i Hölö-Mörkö" 

Dnr: HM 13/90 

Sammanfattning av ärendet 

12 (21) 

En motion har inkommit från Centerpartiet gällande möjligheten att bygga en konstgräsplan 
samt ett utomhusgym i Hölö-Mörkö kommundel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-18 
Motion av Tage Gripenstam (C) "Konstgräsplan samt utomhusgym i Hölö-Mörkö" 2013-11-20 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Linda Chalkias (C) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Tjänstgörande ordförande Linda Chalkias (C) ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot 
kontorets förslag och finner nämnden besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 antas såsom nämndens yttrande 
över motion av Tage Gripenstam (C) "Konstgräsplan och utomhusgym i Hölö-Mörkö". 

Särskilt yttrande 
Eva-Lotta Pettersson (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga§ 9. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

C(Jt 2016-03-94 O'} 
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§ 10 Svar på motion av Tage Gripenstam (C) gällande 
centrumbyggnad i Hölö 

Dnr: HM 14/7 5 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har kommit in från Centerpartiet gällande en centrumbyggnad i Hölö. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-14 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 

13 (21) 

Nämnden tillstyrker att Telge fastigheter får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en 
modem centrumanläggning i Hölö- Wijornrådet, där en livsmedelsanläggning ska inrymmas. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Cdt 2016-03t,P4 01 
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§ 11 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av 
kommundelsnämndernas målstyrning" 

Dnr: HM 15/60 

Sammanfattning av ärendet 

14 (21) 

På uppdrag av Södertälje kommuns revisorer har EY genomfört en granskning av hur och i 
vilken omfattning kommunfullmäktiges mål har anpassats till kommundelsnämndemas 
förutsättningar samt i vilken utsträckning möjlighet finns att påverka och anpassa målen. 
Granskningen berör även i vilken omfattning de av fullmäktige formulerade målen har används 
i respektive kommundelsnämnds styrning och uppföljning samt hur nämnderna arbetar med 
åtgärder i de fall avvikelser i måluppfyllelse förligger. slutligen har revisionen även funnit 
brister och otydligheter vad gäller förhållandet mellan facknämndemas och 
kommundelsnämndemas delegationsordningar samt vad gäller likvärdighet mellan de olika 
kommundelsnämndemas delegationsordningar. 

Kommunstyrelsens kontor ställer sig i stort bakom de synpunkter som revisionen framför i 
granskningen och vid kommande revideringar av kommundelsnämndemas delegationsordningar 
kommer synpunktema att beaktas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-1 O 
F örslag till yttrande, 2016-02-1 O 
Revisionsskrivelse 2015-12-1 O 
Revisionsrapport 7/2015 - Granskning av kommundelsnämndemas målstyrning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Kommunstyrelsens kontors förslag till yttrande antas så som kommundelsnämndens eget 

yttrande över granskningsrapporten och överlämnas till revisorerna. 

Särskilt yttrande 
Mats Pertoft (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga § 11. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 
Kommunens revisorer 

Justerandes signum Anslagsdatum a 2016-03-5)4' ()1 
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§ 12 Verksamhetsplan 2016 

Dnr: HM 16/13 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds verksamhetsplan innehåller en kort analys av 
föregående års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och 
inriktningsbeslut och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens 
internbudget där det även framgår förslag på åtgärdsplaner för att uppnå effektiviseringskravet 
och budget i balans presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer 
att rapporteras under 2016. 

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2016-01-27 
Verksamhetsplan Hölö-Mörk ö kommundelsnämnd 2016 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer verksamhetsplan för 2016 
2. Nämnden fastställer internbudget för 2016 samt investeringar och nämndbeslutade 

investeringar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Redovisning och ekonomisupport 
Kultur- och fritidskontoret/Mikael Wiehager 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje 

Justerandes signum Anslagsdatum 

evt 2016-03-o< 01 
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§ 13 Arsbokslut 2015 

Dnr: HM 16/14 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för periodenjanuari
december 2015. Enligt Mål- och budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även 
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut 

Resultatet för nämnden är ett överskott om l ,6 Mkr där den pedagogiska verksamheten, 
kulturverksamheten samt Kyrkskolan visar ett negativt resultat. Verksamhetsmålen uppfylls i 
den sammanvägda lägesbedömningen medan personalmålet visar enligt god ekonomisk 
hushållning har brister trots att sjukfrånvaron har minskat med l ,6 procentenheter sedan 
föregående år och fortfarande ligger över KF-målet om max 5 procent sjukfrånvaro. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2015 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-17 
PM "Årsbokslut 2015 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd" med bilagor 1-9 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kontorets 
förslag. 
Haiko Ratzburg (M) yrkar på att överlämna årsbokslutet utan att godkänna det. 

Proposition 
Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och 
finner nämnden besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner "Årsbokslut 2015" och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Haiko Ratzburg (M) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga § 13. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/Ledningsstöd ekonomi 
Kommunstyrelsens kontor/Redovisning och ekonomisupport 
Kultur- och fritidskontoret/Mikael Wiehager 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilj e 

Justerandes signum Anslagsdatum 

lli 2016-03-94' 01 
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§ 14 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

Cerstin Sjövall (V) informerar om att hon har sett ett utdrag av bjärtstartsregistret över 
Södermanland och där finns ingen bjärtstartare registrerad i Hölö-Mörkö. Linda Chalkias (C) 
delger nämnden att Hölöskolan har en bjärtstartare och ser till att den anmäls till 
h j ärtstartarr e gistret. 

Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) informerar nämnden om att han själv tillsammans 
med ordinarie ordförande Kerstin König (S) har haft ett möte med Fredrik Bonde där man har 
samtalat om utbyggnad på Söräng. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

VL 2016-03-94 Dt 
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§ 15 Kontoret informerar 

Dnr: HM 16/04 

sekreterare Josefine Schi.itzer informerar om att alla ledamöter som tidigare har lämnat in 
blankett "grunduppgift" som underlag för utbetalning av förlorad inkomst måste fylla i och 
lämna in ny blankett för 2016. Blanketten kan skrivas ut på Södertälje kommuns hemsida. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

ctU. 2016-03-,()401 
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§ 16 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Äldreomsorgsnämnden, protokollsutdrag 2015-12-08 
• § 165 "Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, rekommendation 

KSL/12/0166-35 

• § 167 "Återremiss av brukarinflytande inom hemtjänsten" 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2015-12-17 
• § 232 "Mål och budget 2016-2018 samt taxor och avgifter 2016" 

• § 259 "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv" 

• § 261 "Återinför Familjecentralerna i Södertälje" 

• § 262 "Öka tillgången tillinternetför Södertäljes seniorer" 

• § 263 "Bättre städning inom ramen för beviljad Hemtjänst" 

Omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2015-12-10 

19 (21) 

• § 128 Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård" 

styrelsen för Wij Gammelgård 
• Brev ställt till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2016-01-19 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Ve 2016-03-))4"6{ 



Sammanträdesprotokoll l 2016-02-25 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 20 (21) 

§ 17 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• startbesked för installation av eldstad m.m., Flatsidan 4, Dnr 2015-02336,2015-11-25 

• Bygglov, Lilla Lida l :13, Dnr 2015-01725, 2015-11-25 

• startbesked för installation av eldstad, Eriksö 3:4, Dnr 2015-02621, 2015-11-25 

• Slutbesked, tillbyggnad av skola, Dnr 2015-01070, 2015-12-14 

• startbesked för installation av eldstad och rökkanal, Kantningen 5, Dnr 2015-02939, 
2015-12-23 

• Bygglov samt startbesked, Litsel by 2: l, Dnr 2015-02302, 2015-12-18 

• Avskrivning, Grävsta 9:64, Dnr 2015-01513,2015-11-16 

• Bygglov, Vibacken 2, Dnr 2015-02808, 2015-12-14 

• Slutbesked, Bökesta 2:12, Dnr 2015-02463,2015-12-14 

• Delegationsbeslut, Valåker 1:15, Dnr 2015-01620,2015-12-10 

• Slutbesked, Åby kvarn 5:1, Dnr 2015-02351,2016-01-05 

• Startbesked, Österby 5:1, Dnr 2015-02942, 2016-01-08 

• startbesked för installation av eldstad och rökkanal, Kantningen 5, Dnr 2015-02939, 
2015-12-23 

• startbesked för installation av eldstad och rökkanal, Klovytan 5, Dnr 2015-03019, 2016-
01-07 

• Slutbesked, Åby kvarn 2:1, Dnr 2015-00802,2015-12-15 

• Slutbesked, Flatsidan 4, Dnr 2015-02336, 2016-01-21 

• Protokoll från tekniskt samråd, Dal l :8, Dnr 2015-01353, 2016-01-15 

• Startbesked, Dall:8, Dnr 2015-01353,2016-01-15 

• Slutbesked och protokoll från slutsarnråd, Skilleby 4:97, Dnr 2014-02514, 2016-01-14 

• Protokoll från slutsamråd, Skilleby 4:97, Dnr 2014-02514, 205-11-30 

• startbesked för installation av eldstad m.m., Klyvsläggan l, Dnr 2015-02980, 2016-01-
13 

• Bygglov samt startbesked, Åkerby 2:50, Dnr 2015-00776, 2016-01-12 

• Slutbesked, Klyvsläggan l, Dnr 2015-02980, 2016-02-01 

• Startbesked för installation av eldstad, Barmarken 6, Dnr 2016-00084, 2016-02-02 

• Protokoll från arbetsplatsbesök, Åby 4:3, Dnr 2014-01140, 2015-03-12 

• Slutbesked, Österby 5:1, Dnr 2015-02942, 2016-02-04 

• Startbesked, Valåker l: 15, Dnr 2016-00251, 2016-02-04 

• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Åby 4:3, Dnr 2014-01140, 2016-02-03 

• Startbesked, Byggstenen 5, Dnr 2016-00233, 2016-02-03 

• Bygglov, Oaxen l :45, Dnr 2015-02885, 2016-01-11 

• Bygglov, Åkerby 6:2, Dnr 2015-01718, 2016-02-08 

• Bygglov, Slipningen 2, Dnr 2015-02899, 2016-02-12 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03::.04' D{ 
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• Slutbesked eldstad, Klovytan 5, Dnr 2015-03019, 2016-02-16 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-10, 2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestan ter, nr 16-11, 2016-01-12 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-12,2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 24, 2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 21, 2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-01, 2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-14, 2016-02-02 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-20, 2015-11-25 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-13,2016-01-29 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-07, 2015-12-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-06,2015-12-07 

• Delegationslista äldreomsorg Hölö-Mörkö 2016-01-01-2016-01-31 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-02, 2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-08, 2016-01-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-09, 2016-07-07 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-04, 2015-12-04 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-05, 2015-12-04 

• Begäran om förändrad vistelsetid enligt delegationsordningen punkt D3, enhet Hölö 

förskola 2016-01-18 

• Ansökan om förändrad vistelsetid enligt delegationsordningen punkt D3, enhet Hölö 
föskola 2016-01-25 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03-04' 01 
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Hölö/Mörkö kdn 160225 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 

Arende 13 

Särskilt yttrande ang 
Förslag till motionssvar Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar 

I en motion till kommunfullmäktige, daterad 2015-09-14, från Per Holmgren (M) föreslås att 
Södertälje kommun, skajustera hastighetsbegränsningen till40 km/tim på de gator som vid 
införandet av 30-zoner har :fatt hastigheten 30 km/tim. 
Motionären föreslår även inventering av trafikmiljöer med förhöjda risker och där föreslå 
säkerhetshöjande åtgärder samt kostnad för dessa. 
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt möjligheten att genomföra de föreslagna åtgärderna i 
motionen och kommit fram till följande resultat. 
l. Justera hastighetsgränserna 
Kontoret har under år 2014 inventerat alla huvudgator i Södertälje centralort avseende 
trafikrum, d.v.s. i vilken typ av trafikmiljö gatan befinner sig samt hur gatan används av 
de olika trafikantgrupperna. Denna inventering är den inledande delen i ett redan 
pågående arbete med hastighetsplanen som kontoret har för avsikt att ta fram under år 
2016. Hastighetsplanen kommer att ta hänsyn till i vilken utsträckning de olika 
trafikslagen är separerade samt standarden på gatan ur en trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsaspekt Hastighetsplanen kommer på ett tydligt sätt att visa på behovet 
av en mer differentierad hastighetsbegränsning med 30 km/tim, 40 km/tim och 60 
km/tim. 
2. Inventera trafikmiljöer och föreslå säkerhetshöjande åtgärder 
Kontoret har under hösten 2015 arbetat fram ett levande dokument för prioritering av 
gator i 30-zonerna avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Prioriteringen baserar sig 
på parametrar som till exempel, hastighet, antal olyckor, antal fordon och närhet till 
skolor m.m. Kontoret kommer succesivt beta av de högst prioriterade gatorna och göra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på dem. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontoret bedömer att hastighetsplanen sannolikt kommer att påvisa ett behov av större åtgärder 
som behöver hanteras och prioriteras i den vanliga budgetprocessen framöver. När det gäller 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder så kommer samhällsbyggnadskontoret att åtgärda akuta brister 
och mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom ramen för befintlig budget. 

Vi anser att kommundelsnämnden borde avslagit motionen med hänvisning till att man bör 
avvakta resultatet av Samhällsbyggnadskontorets analys innan frågan tas upp. 

För Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hölö/Mörkö kdn 

Mats Pertoft (MP) 

l :e vice ordf 



Hölö/Mörkö kdn 160225 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 

Särskilt yttrande ang 

Arende 14 

Förslag till svar på motion av Tage Gripenstam (C) "Konstgräsplan 
och utomhusgym i Hölö-Mörkö" 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Centerpartiet gällande möjligheten att bygga en konstgräsplan 
samt ett utomhusgym i Hölö-Mörkö kommundel. 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-18 
Motion av Tage Gripenstam (C) "Konstgräsplan och utomhusgym i Hölö-Mörkö" 2013-11-20 
Ärendet 
Samhällsbyggnadskontorets avdelning stadsmiljö har studerat möjligheten att bygga en 
konstgräsplan på en del av grusplanen på Hölö lP. I samråd med Hölö-Mörkö IF föreslås en 7 
manna plan med placering så att eventuella cirkusbesök och parkering vid större evenemang 
skall rymmas på den del som blir kvar av den befintliga grusplanen. På platsen finns redan 
belysning och ett bra underlag till konstgräs. Beräknat pris får att anlägga en konstgräsplan på 
platsen är c:a 600 tkr. 
Invid gräsplanerna vid Hölö lP finns redskap får utomhusgym, en utbyggnad i anslutning till det 
är fullt mö j Ii g. Beräknat pris får utbyggnad av utomhusgym är c:a 150 tkr. 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I detta skede medfår ärendet inga ekonomiska konsekvenser får Hölö-Mörkö 
kommundelsnämnd. Ett eventuellt uppdrag om att bygga konstgräsplan samt utomhusgym i 
Hölö-Mörkö kommundel skulle komma att ställa krav på tillkommande finansiering. 

Motionen har två fårslag till beslut: 
att det anläggs en konstgräsplan vid Hölö lP i Hölö-Mörkö kommundel 
att det anläggs ett utomhusgym i anslutning till Allaktivitetshallen/Hölö 
lP/elljusspåret i Hölö-Mörkö kommundel. 

Vi anser att beslutet borde ha varit: 
l. Att i ettfårsta skede avslå det fårsta förslaget, att anlägga en konstgräsplan med hänvisning till 
att de ekonomiska konsekvenserna får kommundelen är oklara samt att detta är en fråga får 
kommundelsnämndens framtida mål och budgetarbete. Visserligen redovisas i förvaltningen 
underlag investeringskostnaden, men inget om de framtida driftkostnaderna. 

2. Vi vill påpeka att angående den andra attsatsen det redan finns ett utomhusgym i Hölö, men tar 
gärna med oss frågan om en utbyggnad av detta utomhusgym i det fortsatta arbetet. Motionen 
föreslås därfår anses vara besvarad. 

För Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hölö/Mörkö kdn 

Mats Pertoft (MP) 

l :e vice ordf 



Hölö/Mörkö kdn 160225 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 

Särskilt yttrande ang 

Arende 16 

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommundelsnämndernas 
målstyrning" 

I det förslag från förvaltningen till svar på revisionsrapporten i ärendet som kommundelsnämnden 
antog som sitt eget finna följande skrivning: 

"Vad gäller de hänvisningar till avsnitt i facknämndernas delegationsordningar som ges i 
kommundelsnämndernas delegationsordningar kan kontoret hålla med om att det är komplicerat 
att överblicka beslutanderätten som kommundelsnämnderna har lämnat till tjänstemännen på 
fackkontoren. Kontoret kan också ställa sig bakom bedömningen att det är av stor vikt att 
samtliga fyra kommundelsnämnders delegationsordningar ska överensstämma i utformning. " 

Vi anser att kommundelsnämnden borde ha strukit denna mening i sitt svar till revisionen. Varje 
nämnd, såväl facknämnd som kommundelsnämnd är suverän utifrån sitt ansvarsområde och det är 
upp till förvaltningen att anpassa sig till detta faktum, och att anpassa sitt arbetssätt utifrån de av 
nämnderna/kommundelsnämnderna antagna delegationsordningarna. 

För Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hölö/Mörkö kdn 

Mats Pertoft (MP) 

l :e vice ordf 



~moderaterna 

RESERVATION 

2016-02-25 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Ärende nr 18 

Arsbokslut 2015 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Ärendet 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har den 25 februari 2016 att besluta i ärendet 
Arsbokslut 2015. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 88 mkr per december 
2015. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 1 ,6 mkr. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har detta år redovisat visst överskott vilket vi från 
Nya moderaterna påtalat då vi anser att ett överskott inte är mer acceptabelt än ett 
underskott. 

Yrkande 
Då överskottet utnyttjas för att balansera kommunens totala budget och därmed inte 
kommer kommundelsnämnden tillgodo yrkar vi att förslaget till beslut ändras från att 

"Godkänna bokslutet och överlämna det till Kommunstyrelsen", till att vara 

"Överlämnar bokslutet till Kommunstyrelsen". 

Då nämnden beslutade i enlighet med kontorets/majoritetens förslag reserverar vi 
oss till förmån för eget yrkande. 

Moderata Samlingspartiet 

Haiko Ratzburg (M) Kalle Öholm (M) 


