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Närvarande 

Ledamöter Bo Ohlson (S) 
Britt-Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP) l :e vice ordförande §§ 23-37 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 2:e vice ordförande 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Ulla Sandberg (S) tjänstgör för Kerstin König (S) 
Anne-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) tjänstgör för Mats Pertoft (MP) §§ 18-22 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Mari-Ann Lundgren (C) 
Göran Lidman (SD) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Josefine Schiitzer, nämndsekreterare 
T o mas Lund, utbildningskontoret 
Zara Kvist Lindgren, projektledare HR-avdelningen 
Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg 
Albin Lindström, utredare kommunstyrelsens kontor 
Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör 
Anna Gustafsson, trafikplanerare 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 



Sammanträdesprotokoll l 2016-04-07 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 3 (26) 

Innehållsförteckning 

Närvarande ............ ... .. .............. ... ......... ..... .. .... ........ ............. ........... ....... ........... ..... ..... ... .... ......... .. .. ... ........ . 2 

§ 18 Fastställande av dagordning .. ..... .... ..... ......... ........ ..... ... .............................. ........................ ............... 4 

§ 19 Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Gatstenen, Bojstenen, Kajstenen m.fl. inom Hölö 
tätort 5 

§ 20 Upphävande av nybyggnadsförbud på fastigheterna Klyvningen, Kantningen, Formningen m.fl .. . 6 

§ 21 Upphävande av nybyggnadsförbud inom O axens södra del .. ....................... ... ....... .................... ..... . 7 

§ 22 Information från utbildningskontoret .......... ............... ..... ........... .. ................. .... ..... ............ ........ ....... 8 

§ 23 Information om projektet hållbar arbetshälsa ........ ............................................ ...... .......... ................ 9 

§ 24 Information om ny farled ...... ..... ..... .............. .......... ...... ......... ...... .... ... .... .... ........... .... ... ..... .... .... ..... l O 

§ 25 Utredning om ansvar för äldreomsorgen ... ................ ..... ...... .. ...... ...... ...... .. ......... ............... ...... .. .. ... Il 

§ 26 Kvalitetsrappm1 med patientsäkerhetsberättelse 2015- äldreomsorg ......... .................. ................ .. 12 

§ 27 Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018 ... ....... ... ....... ... .... ... .. ... ............. 14 

§ 28 Aterremiss remissyttrande- motion av Ingrid Hult (SD) "Stärk demensvården genom att anställa 
en demenssjuksköterska" ....... .... .... ... .......... ...... ................... ........................... ... ..... ............. .. ........ .. .......... 16 

§ 29 Motionssvar till motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialijänstresurser 
till skolorna" .... ... .. ...................................................................... ........................ ..... ......... ... ...... ... ............. 17 

§ 30 Reinvestering- Parcykel Pegasus till Wijbackens vård- och omsorgsboende .... .. ............ .......... ... 19 

§ 31 Remiss- Förslag till VA-plan Södertälje kommun ..................................... ........... .... .. .... .... .......... 20 

§ 32 Förslag till yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 .... ........ ....... ..... 21 

§ 33 Val av tillförordnad ordförande till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ..... ... .. .. ....... ...... ................. .. 22 

§ 34 Ekono1nisk information ........... .... ..... ........ ...... ......... ....... ........... ... .... ..... ..... ...... .................. ..... ....... . 23 

§ 35 Nämndledamöter informerar ... ....... .. ....... ................ ....... .... .. ........ ...... ........ ........ .. ........ .......... ........ . 24 

§ 36 Anmälningsärenden ..... ... .. ...... ....... ........... ...... ...... ..... ........ .... .... .. ......... ... .. .... ... .... ............ ... ... ...... ... 25 

§ 3 7 Delegationsbeslut ...... ....... .... .... ... .. ................................. ............ .. ....... .......... ........ ............. ... ..... ..... 26 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 



Sammanträdesprotokoll l 2016-04-07 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 4 (26) 

§ 18 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Val av tillförordnad ordförande för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, behandlas som 

§ 33 i protokollet. 

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

2016-04-15 
Justerandes si[n~fl 

un\Ar~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna 
Gatstenen, Bojstenen, Kajstenen m.fl. inom Hölö tätort 

Dnr: HM 16/21, SBN 2016-00380 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser beslut om upphävande av nybyggnadsförbud för området Gatstenen, Bojstenen, 
Kajstenen m.fl. inom Hölö tätort. Vid tiden för beslut om nybyggnadsförbud saknade området 
anslutning till kommunalt avloppssystem. Kommunens avloppssystem har byggts ut och 
omfattar numera även ovanstående område. Nybyggnadsförbudet har uppfyllt sitt syfte och 
förbudet kan upphävas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nybyggnadsförbudets syfte är inte längre aktuellt och förbudet upphävs med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Upphävande av nybyggnadsförbud på fastigheterna 
Klyvningen, Kantningen, Formningen m.fl. 

Dnr: HM 16/22, SBN 2016-00379 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser beslut om upphävande av nybyggnadsförbud för området Klyvningen, 
Kantningen, Formningen m.fl. inom Hölö tätort. Vid tiden för beslut om nybyggnadsförbud 
saknade området anslutning till kommunalt avloppssystem. Kommunens avloppssystem har 
byggts ut och omfattar numera även ovanstående område. Nybyggnadsförbudet har uppfyllt sitt 
syfte och förbudet kan upphävas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nybyggnadsförbudets syfte är inte längre aktuellt och förbudet upphävs med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Upphävande av nybyggnadsförbud inom Oaxens 
södra del 

Dnr: HM 16/23, SBN 2016-00378 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser beslut om upphävande av nybyggnadsförbud inom Oaxens södra del. Vid tiden 
för beslut om nybyggnadsförbud var bebyggelsen på Oaxens södra del ansluten till en 
gemensam undermålig avloppsanläggning. Oaxens södra del är nu ansluten till en ny 
avloppslösning. Nybyggnadsförbudet har uppfyllt sitt syfte och förbudet kan upphävas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nybyggnadsförbudets syfte är inte längre aktuellt och förbudet upphävs med omedelbar verkan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Information från utbildningskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Lund, som är skolskjutsansvarig på utbildningskontoret, informerar nämnden om 
reglemente och praxis kring skolskjuts. Kostnaderna för skolskjuts har ökat i hela kommunen, 
anledningarna till detta är många, bland annat många nyanlända barn, föräldrar som separerar 
och familjehemsplaceringar. Det finns ingen särskild förklaring till den stora ökningenjust i 
Hölö-Mörkö kommundel men kommundelen har alltid haft en relativt hög skolskjutskostnad då 
den geografiskt är stor och många barn är berättigade till skolskjuts. 

En ny upphandling för skojskjutsen kommer att ske under 2017 och inför det ska 
utbildningskontoret se över reglementet för skolskjuts. 

Kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tornas Lund 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Information om projektet hållbar arbetshälsa 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Zara Kvist Lindgren är projektledare för projektet hållbar arbetshälsa, projektet är 3-årigt och 
startade i november 2015 . 

Anledningen till projektet är de ökade sjuktalen i hela landet, försäkringskassan förutspår runt 
80 000 nya sjukskrivningar till år 2019. Tidigare har muskulära sjukskrivningar varit den 
vanligaste anledningen till sjukskrivning men det har ändrats och nu är psykisk ohälsa istället 
den vanligaste orsaken. På 5 år har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa dubblerats, detta 
främst inom kontaktyrken där 80% av de anställda är kvinnor, och det är framförallt kvinnor 
som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Intressant att notera är att män som arbetar 
med kvinnadominerade yrken är sjuka i samma utsträckning som kvinnorna i samma 
yrkesgrupp medan kvinnor i mansdominerande yrken är lika lite sjuka som männen i samma 
yrkeskategori. Arbetsmiljöverket har med den informationen kunnat slå fast att sjukskrivningar 
påverkas av organisationen och inte av en persons kön, så som det ibland har framställts som i 
debatten, informationen leder också till konstaterandet att förebyggande arbete inom 
organisationer kan göra skillnad. 

Projektet tittar på den forskning som finns om hållbar arbetshälsa och vad andra kommuner har 
gjort för att sänka sjukskrivningarna samt vilka resultat detta har fått. Som exempel finns 
Lidingö kommun som sänkte sin sjukfrånvaro med 30% när man införde 2 timmars träning per 
vecka under arbetstid. 

Flera korttidssjukskrivningar på varandra leder ofta tilllångtidssjukskrivningar, arbetet med att 
stävja korttidssjukfrånvaron är därför en viktig del i arbetet med att sänka de totala 
sjukskrivningarna. 

Målet för projektet är att den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är 
friska och i arbete, förväntade effektmål är bland annat att frisknärvaron ska öka samt att 
kostnaderna för korttidsjukskrivning minska. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Zara K vist Lindgren 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 24 Information om ny farled 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Johannesson informerar nämnden om Sjöfartsverkets planer på ny dragning av farleden in 
till Södertälje hamn. 

Sjöfartsverket håller just nu på att se över farleden från landsort in till Södertälje hamn. 
Anledningen är att bränslestationerna i Loudden och Berg i Stockholm ska flyttas och man 
behöver därför hitta en ny plats att förlägga bränslestationerna till. Södertälje hamns geografiska 
närhet till både järnväg och motorväg samt möjligheten att lasta över till pråm för att 
transportera vidare med mindre fartyg in till Stockholm gör att den har bedömts vara ett bra 
alternativ. 

Sjöfartsverket arbetar nu med bland annat riskhantering, de fartyg som skulle bli aktuella för 
transport till Sydhamnen är fartyg på en vikt runt 65,000 ton, ca 3 gånger så mycket som de 
båtar som nu trafikerar den aktuella farleden, detta gör att farleden måste dras om och muddras 
för att klara fartyg av den storleken. Sjöfartsverket genomför nu simulerade testkörningar för att 
se hur farleden ska utformas för att klara av så tung båttrafik 

Johannesson visar på sjökort de olika alternativ till ny dragning av farleden som nu utreds och 
ber att få återkomma till nämnden när det blir dags att ta ställning till vilket alternativ Södertälje 
ska förorda när utredningen kommit längre. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats Johannesson 

es signum Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Utredning om ansvar för äldreomsorgen 

Dnr: HM 16/20 

Sammanfattning av ärendet 
stadsdirektören fick i Mål & budget 2016-2018 i uppdrag att under 2016 utreda huruvida 
nuvarande modell med fem nämnder som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika 
förutsättningar i hela kommunen samt innebär ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade 
ekonomiska- och administrativa resurser. 

Nämnderna föreslås tillstyrka kommunstyrelsens kontors förslag. Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna rapporten och uppdra åt förvaltningen att inarbeta förslaget i Mål och Budget 2017-
2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors rapport den 23 mars 2016 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den29mars 2016 
Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna den 24 november 2014 
Revisionsrapport 7/2015 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig l O min för överläggningar. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar på att återremittera ärendet med 
motiveringen att kontoret ska: 

l. Belysa de ekonomiska konsekvenserna för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 
2. Belysa hur organisationen kan anpassas för att kommundelsnämnden inte ska tappa 

insyn och möjlighet till påverkan av äldreomsorgen i ytterområdena/Hölö-Mörkö 
kommundel. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremittera ärendet med motiveringen att kontoret ska: 

l. Belysa de ekonomiska konsekvenserna för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 
2. Belysa hur organisationen kan anpassas för att kommundelsnämnden inte ska tappa 

insyn och möjlighet till påverkan av äldreomsorgen i ytterornrådena/Hölö-Mörkö 
kommundel. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Albin Lindström 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 
Social- och omsorgskontoret/Kjell Sjundemark 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-04-07 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 26 Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 
2015 - äldreomsorg 

Dnr: HM 16/15 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har utfårdat föreskrift om ledningssystem för kvalitet, SOSFS 2011 :9. 

12 (26) 

Socialstyrelsen definierar kvalitet enligt följande: "att en verksamhet uppfyller de krav och mål 

som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och stöd och service till vissafunktionshindrade och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter. I föreskriften om ledningssystem framgår också (7 kap. l §) att: 

"Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

dokumenteras." 

Den l januari 2011 trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft (SFS 2010:659), PSL. Syftet med 

Patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare och leda till fårre vårdskador, oavsett om 

bristema beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag. Vårdgivaren ska 

dokumentera vad som har gjorts för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt minska 

riskerna i vården och förebygga tillbud och negativa händelser. MAS (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) följer tillsammans med verksamhetschefupp hälso- och sjukvården inom de 

olika boendena genom att regelbundet analysera och följa upp inkomna avvikelser. 

I Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015 redogörs för uppföljningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt resultat av det kvalitetsarbete som bedrivits inom 

nämndens verksamheter. Rapporten innehåller statistik avseende Lex Sarah-rapporter, inkomna 

avvikelser, resultat av individ- och verksamhetstillsyner, genomförd kompetensutveckling, 

egenkontroller samt en beskrivning av vilket förbättringsarbete som bedrivits utifrån brister som 

har uppmärksammats. Uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården visar att det 

bedrivs en god, säker och ändamålsenlig vård. Det finns dock förbättringsområden att arbeta 

vidare med. Uppföljningen av övrigt kvalitetsarbete visar att verksamheterna arbetat med en rad 

olika kvalitetshöjande aktiviteter. Det ständiga förbättringsarbetet har resulterat i nya rutiner, 

nya arbetssätt och nya organisatoriska strukturer. Det finns dock områden där verksamheterna 

måste arbeta mer systematiskt och strukturerat under 2016. 

Prioriterade utvecklingsområden inför 2016 är: 

• Avvikelsehantering 

• Riskanalysarbete 

• Samverkansprocesser 

• Fördjupad analys av offentlig statistik som ett förbättringsverktyg 

• Tydliggöra processer och arbeta med rutiner. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till 

Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015 . 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 
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'V v 

(forts. § 26) 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-11 
K valitetsrapport, daterad 2016-02-11 
Patientsäkerhets berättelse, daterad 2016-01-29 
Patientsäkerhetsberättelse Oxbackshemmet, daterad 2016-01-22 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner kontorets förslag till Kvalitetsrapport 2015 

2. Nämnden godkänner kontorets förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2015. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 

13 (26) 
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§ 27 Uppföljningsplan för verksamhet inom 
äldreomsorgen 2016-2018 

Dnr: HM 16/1 O 

Sammanfattning av ärendet 

14 (26) 

Kommunen är ansvarig för att kontrollera och följa upp både verksamhet i egen regi och 
verksamhet som bedrivs av privata utförare. Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är 
alla utförare av socialtjänst skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet. Detta innebär att 
utföraren har ett eget ansvar för att säkra och utveckla kvalitet i sin verksamhet. 

En andel av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen. Detta får till följd att 
uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. Uppföljning är 
aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Uppföljningen 
utgår till största delen utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlag, avtal och 
godkännanden. Förutom planering av uppföljningen behöver en kommunikation ske med 
berörda parter och intressenter för att göra krav, förutsättningar och resultat kända. Berörda 
grupper kan vara brukare, patienter, leverantörer, ansvariga politiker och medborgare. 

Utgångspunkten för uppföljningen är de mål och den inriktning som anges av fullmäktige, att 
medborgare och brukare upplever att erbjudna tjänster motsvarar behoven och håller en hög 
kvalitet i förhållande till både lagstiftning och den enskildes förväntningar. År 2015 ändrades 
kommunallagen så att kommunen har skyldighet att kontrollera och följa upp kommunal 
verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare. Fullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. I 
programmet ska också anges hur mål, riktlinjer och övriga föreskrifter inom området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Ett sådant program är under framtagande. 

Resultatet av uppföljningsarbetet är ett verktyg för såväl nämnden som utförarna för att arbeta 
med ständiga förbättringar. Syftet är att genom den föreslagna uppföljningsplanen åskådliggöra 
systemet på ett tydligt och transparant sätt. 

Ett hållbart system behöver också vara anpassningsbart om organisation, mål och 
förutsättningar förändras. Under planperioden ska riktade uppföljningar göras i alla delar av 
verksamheten vilket framgår av uppföljningsplanen. Alla verksamheter följs upp årligen. 
Vartannat år sker en mer fördjupad uppföljning och vartannat år sker uppföljning utifrån bl a 
resultatet från föregående år. Uppföljningsplanen ska årligen följas upp och revideras. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden antar uppföljningsplanen för verksamhet 
inom äldreomsorgen 2016-2018 i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2016 
Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgsnämnden 2016-2018 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna beslutar att anta uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 
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(forts. § 27) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Urr~l0 2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Aterremiss remissyttrande - motion av Ingrid Hult 
(SD) "Stärk demensvården genom att anställa en 
demenssjuksköterska" 

Dnr: HM 15/59 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till yttrande över motionen behandlades vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 

den l mars 2016 § 30. Nämnden beslöt då att återremittera ärendet med följande uppdrag till 

social- och omsorgskontoret: 

l. Nämnden återremitterar ärendet för förtydligande av social- och omsorgskontorets svar. 

2. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att det nya remissvaret belyser 

motionärens fråga och att kontoret förtydligar om behovet av att anställa en 

demenssj uksköterska. 

Social- och omsorgskontoret har tillsammans med Nestor F oU (forskning och utveckling) och i 

samverkan med läkarorganisationen för särskilda boenden, primärvården och geriatriska 

kliniken utarbetat ett lokalt program för vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje. 

I programmet betonas att arbetet för vård och omsorg vid demenssjukdomar utgår från: 

personcentrerad vård och omsorg, multiprofessionellt teambaserat arbete, utbildning och 

fortbildning. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den lO mars 2016 med bilagda förslag till 

yttrande daterat den 8 mars 2016 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2016 med bilagda förslag 

till yttrande daterat den 2 februari 2016 

Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp daterad den 23 september 2015 

Äldreomsorgsnämndens beslut om återremiss 2016-03-01 § 30 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar social- och omsorgskontorets yttrande daterat den l O mars 2016 samt 

överlämnar det till kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

IJm~ ~ 2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Motionssvar till motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot 
med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna" 

Dnr: HM 15/58 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har, den 30 november 2015, väckt en motion i kommunfullmäktige. Förslaget är 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att tillsammans med 
utbildningsnämnden genomföra en pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolor. 
Enligt förslaget ska en pilot genomoföras under ett år där två socialsekreterare arbetar på en av 
kommunens skolor med målet att utveckla och utforma en ny modell för att arbeta klientnära så 
tidigt som möjligt. 

Socialnämnden och utbildningsnämnden samverkar sedan länge genom daglig närvaro av 
socialtjänstfunktioner i skolor med förbyggande och riktade insatser. Det pågår planering för 
framtida satsning i syfte att förstärka samarbetet ytterligare mellan skola och socialtjänsten 
genom frekventa samverkansmöten Det finns idag utarbetade samverkansrutiner för 
socialtjänstensinsatser inom skolan. Vidare finns fältare verksamhet som är en förebyggande 
insats från socialtjänstens öppenvård, SIG-lotsar (Socialinsatsgrupp) och LUL-samordnare 
(Lagen om unga lagöverträdare) vilket är riktade insatser vid brott och konflikter i grundskolan 
för barn och unga som är mellan 11-14 år. 

Social- och omsorgskontoret samt utbildningskontoret är av den gemensamma uppfattningen att 
tidigare erfarenheter från Södertälje kommun och andra kommuner har visat att utlokalisering 
av socialtjänstfunktioner till skolor inte har haft lyckade resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09 
Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna" 
daterad 30 november 2015 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-1 O 
Utbildningskontorets yttrande 2016-02-1 O 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-28 
Social- och omsorgskontorets yttrande 2016-01-28 

Yrkanden 
Linda Chalkias (C) yrkar bifall till motionen. 
Bo Ohlson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) ställer proposition på yrkandena och finner 
nämnden besluta enligt kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 som sitt eget svar på motionen 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 
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(forts. § 29) 

Reservationer 
Linda Chalkias (C) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 
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§ 30 Reinvestering - Parcykel Pegasus till Wijbackens 
vård- och omsorgsboende 

Dnr: HM 16/19 

Sammanfattning av ärendet 
Wijbackens vård- och omsorgsboende ligger placerat på landsbygden med åker och äng, långt 
från affår och annan service. 

Pegasus parcykel är en cykel för två som ger aktivitet, träning och samvaro samt möjlighet för 
brukarna att komma ut i naturen och till samhället där affår och pizzeria finns. Brukaren kan 
enkelt sätta sig på cykeln och tillsammans med personal cykla. Cykeln kan trampas av brukaren, 
personalen eller båda två. Elhjälpmotorn gör att cykelturen kan underlättas och den går att 
reglera för att ra den hjälp man vill ha. Cykeln skulle tillföra livskvalitet för dem som bor på 
Wijbacken och bli ett alternativ till kortare promenader och fysisk träning i vardagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-03-09 

Social och omsorgskontorets ansökan om reinvesteringar med offert 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Att bevilja reinvesteringsanslag på 75 tkr till den äldreomsorgsverksamheten för inköp 

av Pegasus parcykeL 

Beslutet skickas till 
Akten 

Social och omsorgskontoret/KarinBjörk 

Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

Social och omsorgskontoretNilye Oktay 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 

v u 
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§ 31 Remiss - Förslag till VA-plan södertälje kommun 

Dnr: HM 16/12 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett förslag till VA-plan for Södertälje kommun. Att ta fram en 
kommunal VA-plan är en obligatorisk åtgärd enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Kommundelsnämnderna är remissinstans for VA-planen och har därfor möjlighet att lämna 
synpunkter på denna infor beslut. 

Syftet med VA-planen är att ra en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen, både 
inom och utanfor verksamhetsområde för VA samt att minska miljöpåverkan och klara 
miljökvalitetsnormen, MKN, for vatten. Ett annat syfte med VA-planen är att tydliggöra de 
olika roller och ansvar som förvaltning och bolag har att skapa forutsättningar for en samsyn 
kring V A-försörjningsfrågor. Efter remisstiden bearbetas förslaget och går sedan upp till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige for beslut och antagande. 

Samhällsbyggnadskontoret som har störst kunskap i ärende har ännu inte svarat. Övriga av 
kommundelsnämndernas fackkontor fareslår att nämnderna tillstyrker forslaget eller avstår från 
att svara varfor också kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna avstår från 
att svara. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-03 
Följebrev, Förslag till V A-plan på remiss 
Vatten- och avloppsplan, Remissversion, Söde1iälje kommun 2016-02-08 (utan bilagor) 
Söde1iälje kommuns webbplats: www.sodertalje.seN A-plan (med bilagor) 

Yrkande 
Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar på forslag från socialdemokraterna (S), 
vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) att återremittera ärendet och invänta remissvar från 
samhällsbyggnadskontoret. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremitterar ärendet for att invänta remissvar från samhällsbyggnadskontoret 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Förslag till yttrande över remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 

Dnr: HM 16/17 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har for yttrande fått Trafikforvaltningens/SLs remiss "Remiss infor 

21 (26) 

trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017". Ärendet tas upp av Kommundelsnämnderna, 

stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i sina beredningar for att utgöra underlag till 

Kommunstyrelsens yttrande i samband med sammanträdet den 25 maj 2016. 

Synpunkter har även inkommit från kommunens Handikappråd och Pensionärsråd. 

Södertälje kommun redovisar i sitt yttrande en sammanställning av generella synpunkter på 

behov i landstingets arbete med kollektivtrafiken samt, i prioriterad punktform, 

trafikforändringar infor Tl7 (december 2016). Yttrandet berör det totala kollektivtrafikutbudet 

Trafikutövaren kan med de nya incitamentsavtalen foreslå forändringar utöver dem som 

omnämns i denna årliga remiss. Det urholkar samarbetsprocessen och remissforfarandet. 

Kommtmens prioriteringar kan inte meddelas på ett tydligt sätt som hörsammas. Vi kräver 

tydlighet och konsekvens i samarbetet och forutsätter att SLL delger No bina dessa synpunkter. 

Att Nobina tar till sig synpunkter i detta yttrande är underforstått. 

Det nya incitamentsavtalet for busstrafiken skulle medfora att dialog fors med trafikoperatören 

och lokala anpassningar kan göras. Erfarenheten så här långt är att det krävs en hel del arbete 

for att leda till den positiva utveckling kommunen såg framfor sig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29 

Trafikforvaltningens remiss (Södertäljes delar) inför trafikforändringar i SL-trafiken 2016/2017 

Trafikforvaltningens remiss Bilaga l (Södertäljes delar) ang trafikavtal Södertörn 2016/2017 

Yttrande Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet 

Förslag till kommunens yttrande över remissen 2016-03-18 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker kontorets fårslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anna Gustafsson 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Val av tillförordnad ordförande till Hölö-Mörkö 
kommundelsnämnd 

Dnr: HM 16/25 

Sammanfattning av ärendet 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnds ordförande Kerstin König (S) har sjuskrivits på obestämd tid. 
Nämnden ska därför utse en tillförordnad ordförande enligt reglementet för 
kommundelsnämnderna. 

Reglemente för kommundelsnämnderna § 5 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

l :e vice ordförande Mats Pertoft (MP) föreslår Bo Ohlson (S) som tillförordnad ordförande 
under ordinarie ordförandes sjukskrivning. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ställer sig bakom l :e vice ordförandes förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Bo Ohlson (S) väljs som tillförordnad ordförande för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunalrådskansli et/ Annica Jonson 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Hö g berg 

Anslagsdatum 

2016-04-)~.5os 
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v v 

§ 34 Ekonomisk information 

Dnr: HM 16/04 

Underlag 
Managementrapport februari 2016 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

Bo Ohlson (S) informerar om att ordforande Kerstin König (S) tackar fOr de blommor som 
nämnden skickat i samband med hennes sjukskrivning. 

Eva Molnar (KD) informerar nämnden om ombudskonferensen som kommunala 
handikapprådet bjuder in till, konferensen kommer att hållas i Södertälje stadshus tisdagen den 
26 april kl. 13.00-16.00. Alla som är ombud i nämnd, bolagsstyrelse eller förvaltning är 
välkomna att närvara. Konferensens tema är Tillgänglighet som en grund för deltagande. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-15 
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§ 36 Anmälningsärenden 

Dm: HM 16/04 

Kommunfullmäktige 
• 2016-02-29 § 9, "Landsbygdsvision 2025" Svar på motion av Centerpartiets 

fullmäktigegrupp 

• 2016-02-29 § 12 "Avsägelser av uppdrag" 

• 2016-04-04 § 41 "Val" 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• 2016-02-23 § 9 "Val av representant till föreningsbidragsberedningen" 

• 2016-03-22 § 21 "Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg" 

Järna kommundelsnämnd 
• 2016-02-23 § 24" Val av representant till föreningsbidragsberedningen" 

Äldreomsorgsnämnden 
• 2016-03-01 § 26 "Översyn av taxor och avgifter" 

• 2016-03-01 § 27 "Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse" 

• 2016-03-01 § 28 "Hemtjänstprojektet- Digitala funktioner" 

• 2016-03-0 l § 29 "Uppföljning för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-20 18" 

Omsorgsnämnden 
• 2016-03-03 § 6 "Översyn av taxor och avgifter" 

Socialnämnden 
• 2016-03-0 l § 20 "K valitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 20 15" 

Utbildningskontoret 
• 2016-03-31 D3 "Ansökan om utökad placeringstid" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

. /) 2PJ 
Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-29, nr 16-16 
• Delegationslista 2016-02-01-2016-02-29 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-25, nr 16-15 

Samhällsbyggnadskontoret 
• startbesked för installation av eldstad m.m., Oaxen 1:32, Dnr 2016-00039, 2016-02-26 
• Interimistiskt slutbesked, Åkerby 8:16, Dnr 2015-00761, 2016-03-15 

• Slutbesked, Kantningen 5, Dnr 2015-02939, 2016-03-01 
• Bygglov, Åby Kvarn 2:11, Dnr 2015-01210, 2016-03-10 

• Slutbesked, Byggstenen 5, Dnr 2016-00233 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-15 
Utdragsbestyrkande 
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