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§ 38 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Förändrad användning av beviljade reinvesteringsmedel för Hölöskolan. Ärendet ges m 

13A i föredragningslistan. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan. 

Justerandes signum 

c~o J?? 2016-06-02 

Anslagsdatum sbestyrkande 
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§ 39 Rapport Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

Dnr: HM 16/30 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Denna 
analys ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter om 
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalysers struktur och redovisas till länsstyrelsen. 

En sådan analys är genomförd på utbildningskontoret tillsammans med utvalda representanter 
från ledningsgrupp och stab under ledning av säkerhetsenheten genom Security Solution 
Seandinavia AB. Rapporten innehåller en riskbedömning, konsekvensbeskrivning/sårbarhets
och förmågebedömning. Rapporten avslutas med en analys av risker samt identifierade 
bristområden. Security Solution Seandinavia AB har i rapporten lämnat rekommendationer till 
kontoret att fokusera på att åtgärda brister inom området hög risk och ta fram en handlingsplan. 
Detta bör, så långt som möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom 
skol verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-05 
RSA-rapport utbildningskontoret (ledning) (omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § 
offentlighet och sekretesslagen) 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner rapporten samt ger kontoret i uppdrag att före årsskiftet 2016/2017 
presentera en handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

b?O 2016-06-02 
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§ 40 Information från Telge Nät 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Karlsson, vd för Telge Nät samt Tf vd för Telge återvinning samt Peter Rohberg, 
enhetschef för strategi och planering vid Tel ge Nät informerar nämnden om Hö l ö reningsverk 
och bredband. 

Hölö reningsverk 
Hölö reningsverk fungerar bra även om det är i stort behov av renovering, verket går just nu 
under sin kapacitet och har således möjlighet att anknyta fler hushåll till sig. 

De oljeutsläpp som det under våren har rapporterats om i media har skapat saneringskostnader 
för ca 3 mkr. Rohberg redovisar de åtgärder som man har vidtagit för att komma till bukt med 
problemet. 

Under hösten 2014 gjordes en utredning gällande in-läckage av dagvatten i spillvattnet, under 
sommaren 2015 identifierade man felkopplingar i ledningarna som orsakat in-läckaget och 
planerade utredningar och åtgärder kommer att ske under hösten 2016. 

Bredband 
Under 2016 finns inga konkreta planer på stadsnätsutbyggnad i Hölö-Mörkö. Under 2015/2016 
har man arbetat med att lägga fibernät till samtliga äldreboenden i kommunen. Man ser just nu 
över kostnaderna för att nå målet att 90 % av befolkningen ska ha l OOMB. 

Kopia skickas till 
Akten 

?t:Jsterandes signum 

~() :20 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
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§ 41 Information från utbildningskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tina Hammarström är skolexpert på utbildningskontoret och informerar nämnden om 
utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet. 

I utvärderingsprocessen av det systematiska kvalitetsarbetet arbetar kontoret nu med att se över 
utvecklingsområden och förbättringsområden. V ad gäller utvecklingsområden så bedömer 
kontoret att de tidigare beslutade utvecklingsområdena fortfarande gäller och är bra medan man 
inom förbättringsområdet fastställer nya, både på central nivå och på verksamhetsnivå. 

Vad gäller Hölöskolan så rapporterar Hammarström om en bra utveckling och en bra 
skolledning och de åtgärder som man har satt in för att öka pojkars meritvärde har fått goda 
resultat. 

Kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-02 
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§ 42 Utredning av ansvar för äldreomsorg i södertälje 
kommun 

Dnr: HM 16/20 

Sammanfattning av ärendet 

8 {18) 

stadsdirektören fick i Mål- och 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. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd föreslås tillstyrka kommunstyrelsens kontors förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-12 
Kommunstyrelsens kontors PM 2016-05-12 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 
Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag. 

Särskilt yttrande 
Gertrud Sjödahl Westin (L) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 42 

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

J.' erandes signum 

· o~ o 20 2016-06-02 
Anslagsdatum 
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§ 43 skolplacering av grundskoleelever 

Dnr: HM 16/29 

Sammanfattning av ärendet 
Idag använder utbildningskontoret de boendeområden som definieras av 
samhällsbyggnadskontoret för att fastställa skolplacering av grundskoleelever. Det är 65 
boendeområden som kontoret utgår ifrån. Det nuvarande systemet är inte längre funktionellt och 
kan inte på ett flexibelt sätt möta behov och önskemål av utbildningsplatser i den utsträckning 
som krävs i framtiden. I syfte att öka flexibiliteten avseende lokalutnyttjande samt utifrån 
medborgamas önskemål om val av skola öka elevrörligheten mellan olika skolor, har nämnden 
därför uppdragit till utbildningskontoret att se över ett nytt förslag gällande skolplacering av 
grundskoleelever utifrån urvalsprinciper som kommunen ska tillämpa. Förslaget som 
utbildningskontoret har tagit fram har sin utgångspunkt i skollagen och rådande praxis gällande 
skolplacering och urvalsprinciper. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-11 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner förslaget gällande skolplacering av grundskoleelever. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-02 
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§ 44 Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokumentet 

Dnr: HM 13/46 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppfoljning som genomforts utifrån de 

sanktioner som är möjliga utifrån skollagen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-08 
Bilagor: 
Bilaga l: Sammanställning av uppf6ljningens resultat 

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

Beslutet skickas till 
Akten 

~randes signum 

1?: () ' 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
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§ 45 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 

Dnr: HM 16/26 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetslagen(20 l 0:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso-och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäkerhetsberättelsen för 2015 redovisas hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-07 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016-03-0 l 
Bilaga, Kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun, 2015-12-08 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, 
daterad 2016-03-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~o J~ 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
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§ 46 Aterremiss - Förslag till VA-plan 

Dnr: HM 16/12 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett forslag 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 lämna 
synpunkter på denna infor beslut. 

12 (18) 

Samhällsbyggnadskontoret är projektledare for V A-planen och arbetet har skett i samverkan 
med miljökontoret och V A-huvudmannen, Telge Nät. Att ta fram en kommunal vatten- och 
avloppsplan, V A-plan, är obligatoriskt enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. V A-planen 
är också ett planeringsunderlag till Framtid Södertälje, översiktsplan 2013-2030. Syftet med 
VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering for hela kommunen, både inom och 
utanfor verksamhetsområdet for V A. Andra syften är att minska miljöpåverkan och klara 
miljökvalitetsnormer, MKN, får vatten och att tydliggöra de olika roller och ansvar som 
förvaltning och bolag har samt att skapa forutsättningar for en samsyn kring VA
forsörjningsfrågor. Förslag till VA-plan och bilaga var på remiss till 8 april men 
stadsbyggnadsnämnden fick forlängd remisstid. Ärendet återremiterrades i 
kommundelsnämnderna då de önskade ta del av samhällsbyggnadskontorets underlag. 

Samhällsbyggnadskontorets remissvar bygger på insamlade svar från olika enheter på kontoret. 
Remissvaret finns i bifogat PM. Samma svar lämnas också till tekniska nämnden. 
Kommundelsnämnderna har även inväntat samhällsbyggnadskontorets remissvar. Övriga av 
kommundelsnämndemas fackkontor fareslår att nämnderna tillstyrker forslaget eller avstår från 
att svara varfor kommunstyrelsens kontor fareslår att kommundelsnämnderna svarar i linje med 
samhällsbyggnadskontorets remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-05-12 
Tjänsteskrivelse" VA-Plan remissvar från Sbk" 2016-04-20 
PM" VA-Plan remissvar från Sbk" 2016-05-06 

Yrkanden 
Ordforande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner PM:et som yttrande över remissen. 

~ \l 
~tzburgiW:inkmnmer:me~=särskilt yttrande, bilaga § 46- Cmc\~~ 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

l-JL,Jsterandes signum 

(~~o W 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
Utd,,g;b,;ty,k•od~ 
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§ 47 Delårsbokslut april 2016 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten 

innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-20 

PM Hölö-Mörkö kommundelsnämnd- Delårsbokslut april2016 med bilaga 1-9 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Haiko Ratzburg (M) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändringen att nämnden 

överlämnar delårsbokslut april 2016 utan att godkänna det. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet med 

sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner delårsbokslut per april 2016 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 

2. Nämnden uppdrar åt Kultur- och fritidskontoret att ta fram en åtgärdsplan för hur 

underskottet inom Kyrkskolan ska hanteras. 

3. Nämnden ansöker om 240 tkr för att användas till gång- och cykelvägar ur 

Kommunstyrelsens markeringsbelopp l O mkr. 

Särskilt yttrande 
Haiko Ratzburg (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 4 7. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Redovisning ekonomi 
Ledningsstöd ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l$?.0 $1 2016-06-02 ""~'''".''""'' ~-



Sammanträdesprotokoll l 2016-05-26 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 48 Förändrad användning av beviljade 
reinvesteringsmedel för Hölöskolan 

Dnr: HM 16/33 

Sammanfattning av ärendet 

14 (18) 

Hölöskolan har beviljats 637 tkr i reinvesteringsmedel för 2016 för inköp av elevmöbler till 
klassrum. Efter vidare diskussion har det konstaterats att behovet av klassrumsmöbler har 
uppnåtts i och med att 380 tkr av reinvesteringsmedlen nyttjas och att behovet av att nyttja 
kvarvarande medel till annat än klassrumsmöbler är stort. 

Hölöskolan är i stort behov av att anpassa lokaler i den administrativa delen av skolan för att 
samla skolhälsovården centralt i skolan. Därför behöver skolan genomföra hyresgäst-/lokal
anpassningar av befintliga lokaler. 

Önskemålet från skolan är därför att delar av de 250 tkr beviljade reinvesteringsmedel kan 
användas till ovanstående anpassning av lokalerna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från rektor Jan Lindgren, 2016-05-26 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att delar av de 250 tkr beviljade reinvesteringsmedel kan användas till 
ovanstående anpassning av lokalerna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Jan Lindgren 
Ekonomi och redovisning/ Angelica Koponen 

_..JYsterandes signum 

~() w 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

Ordförande Bo Ohlson (S) informerar om att han har avsagt sig uppdraget som ordförande i 
föreningen kulturcentrum Hölö kyrkskolan. 

Eva Molnar informerar om verksamhetsrådsmöte på Wijbackens vård- och omsorgsboende. 
Tidigare enhetschef Karin Björk har slutat och hon tackar hela nämnden för den Pegasus 
parcykel som man beviljade tidigare under året, cykeln används mycket flitigt. Molnar 
rapporterar också om att det från vård- och omsorgsboendets sida finns önskemål om att 
anlägga en trädgård efter det att utbyggnaden är slutförd. 

Mari-Ann Lundgren (C) informerar om att hon har varit i kontakt med förskolan gällande det 
underskott som nämnden tidigare fått information om. Lundgren rapporterar om en bra 
verksamhet men att personalen behöver mer stöttning för att klara av den påfrestning det 
innebär för den kommunala verksamheten att ta hand om barn som har egenvård i hemmet. 

Eva-Lotta Pettersson (MP) informerar om politikerhörnan i biblioteket som äger rum första 
onsdag i varje månad, arrangemanget upplevs positivt från biblioteket och besökare. Bo Ohlson 
(S) informerar om att han har uppgett för biblioteket att man gärna fortsätter med 
politikerhörnan till hösten, biblioteket vill också lägga andra evenemang i anslutning till 
politikerhörnan. 

Pettersson (MP) informerar också om att det under politikerhörnan kom ett förslag på om att 
sätta upp en postlåda i anslutning till Wijområdet, nämnden uppdrar åt presidiet att skicka en 
skrivelse till Postnord. 

Kopia skickas till 
Akten 
Hölö-Mörkö presidium 

2016-06-02 
"'''''''''''~ Anslagsdatum 
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§ 50 Kontoret informerar 

Dnr: HM 16/04 

sekreteraren informerar om svar på frågor som väckts på presidiet 2016-04-14: 

• Efter samtal med Barbro Hedberg vid Röda korset gällande bjärtstartare på Wijbackens 
vård- och omsorgsboende gavs följande svar 2016-05-23: 

Ordförande Monica Gustavsson har efter kontakt med Wijbackens vård- och 
omsorgsboende fått information om att de inte var intresserade av att ha hjärtstartaren 
där. Den bjärtstartare som är uppsatt vid kiosken är anmäld till bjärtstartarregistret men 
Barbro Hedberg har noterat att den i allaktivitetshallen inte finns med i registret. 

sekreteraren får i uppgift att höra med skolan varför inte hjärtstartaren som finns där är anmäld 
till registret samt kontakta Wijbackens vård- och omsorgsboende för att få en motivering till 
varför man inte vill ha en bjärtstartare där. 

Samordnare Alexander Högberg informerar nämnden på frågan om hur det går med 
namntvisten på Oaxen. Avgående stadsdirektör Martin Andreae svarade per mail2016-05-16 att 
han har kontakt med motpartens advokat samt med Helen Lodeli som representerar ö-borna i 
frågan. Ännu finns ingenting nytt att rapportera. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
"""'''~'''''"'~ . 

~o 2016-06-02 
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§ 51 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Kommunfullmäktige 
• 2016-05-02, § 66 "Revisionsberättelse for 2015 for Södertälje" 

• 2016-05-02, § 73 "Nytt vägnamn i Hölö" 

• 2016-05-02, § 61 "Sänk hastigheten från 70 till 50 sarnr gör ett övergångsställe vid Stav, 
Hölö"- medborgarforslag 

• 2016-04-04, § 35 "Vinnande måltider även inom äldreomsorgen" Svar på motion av 

Veronica Westergård (KD) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• 2016-04-26, § 32 "Utredning av ansvar for äldreomsorgen i Södertälje kommun" 

Järna kommundelsnämnd 
• 2016-04-05, § 44 "Utredning om ansvar for äldreomsorg" 

• 2016-04-05, § 47 "Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg" 

• 2016-05-10, § 71 "Utredning av ansvar for äldreomsorg i Södertälje kommun (bordlagt 
Järna kdn 2016-04-05 § 44)" 

Miljönämnden 
• 2016-05-10, Dnr 2016-1323 "Avgift for extra livsmedelskontroll samt avslut av ärende" 

• 2016-04-21, Dnr 2016-1323 "Brister i livsmedelsanläggningen" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~o :UO 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
Utdragsbestyrkande ~· 
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§ 52 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Bygglov, Eriksö 3:6, Dnr 2015-02574, 2016-04-04 

• Slutbesked, Åkerby 8:16, Dnr 2015-00761, 2016-03-23 
• Bygglov, stenbrottet 12, Dnr 2015-03009, 2016-04-04 

• Slutbesked, Barmarken 6, Dnr 2016-00084, 2016-04-11 

• Startbesked, Grävsta 16:10, Dnr 2016-00827, 2016-04-14 
• Startbesked, sträckstenen 3, Dnr 2016-00905, 2016-04-14 
• Bygglov samt startbesked, Oaxen 1:1, Dnr 2016-00186, 2016-04-05 

• Slutbesked, Stav 8:19, Dnr 2015-00617, 2016-04-14 
• Bygglov, Snorp 1:32, Dnr 2016-00191, 2016-04-18 

• Startbesked, stenbrottet 12, Dnr 2016-00931, 2016-04-20 
• Startbesked, Åby 1:14, Dnr 2016-00182, 2016-04-21 

• Slutbesked, Oaxen 1:32, Dnr 2016-00039, 2016-04-21 

• Protokoll tekniskt samråd, Åby 1:14, Dnr 2016-00182, 2016-04-21 
• Bygglov, Åby 1:14, Dnr 2016-00182, 2016-04-06 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-19, 2016-05-02 

Utbildningskontoret 
• Anmälan av beslut med stöd i utbildningsnämndens delegationsordning punkt D3, ansökan om 

utökad placeringstid, 2016-05-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 

l-Justerandes signum 

(~[)~ 
Anslagsdatum 

2016-06-02 
Utdragsbestyrkande ~~ . 



Liberalerna 
HÖLÖ-MÖRKÖ KOMMUNDELSNÄMND 
2016-05-26 

SÄRSKIL T YTTRANDE 

Ärende 8 

UTREDNING AV ANSVAR FÖR ÄLDREOMSORG l SÖDERTÄLJE 
KOMMUN 

Ärende/beslut 
Majoriteten i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd beslutade i dag att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag att flytta över hela ansvaret för äldreomsorgen till 
äldreomsorgsnämnden från och med den 1 januari 2017. Liberalerna har en annan 
uppfattning och menar att ansvaret ska kvarstå hos kommundelsnämnden. 

Bakgrund 
stadsdirektören fick i uppdrag att utreda om nuvarande modell med fem nämnder 
som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika förutsättningar i hela kommunen 
samt innebär ett effektivt utnyttjande av våra ekonomiska och administrativa resurser. 

stadsdirektörens slutsats är att en organisationsmodell med en ansvarig facknämnd 
skulle innebära en högre kompetens, likställighet, tydlighet i beslut och riktlinjer samt 
en förenkling av nämndarbetet Hela ansvaret för äldreomsorgen bör därför överlåtas 
på äldreomsorgsnämnden. 

Liberalernas bedömning 
Södertälje införde 1989 tretton kommundelsnämnder i syfte att förbättra service, 
fördjupa demokratin och skapa möjligheter att påverka beslutsfattandet mer direkt. 
Av framförallt ekonomiska motiv minskades därefter kommundelsnämnderna 
successivt och avvecklades till sist i centrala staden. Fyra nämnder återstod; i Järna, 
Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna- med allt snävare uppdragsbeskrivning. 
Senast avlövades kommundelsnämnderna ansvaret för individ- och familjeomsorgen. 

Kommundelsnämnderna var sprungna ur en fördjupad demokratisk ambition . 
Liberalerna delar inte förvaltningens slutsats, utan ser fortfarande ett värde i en 
decentraliserad organisation. Det kan aldrig vara fel att besluten fattas så nära 
berörda medborgare som möjligt. Det kunde heller aldrig ledas i bevis att de 
ursprungliga kommundelarna var ineffektiva rent ekonomiskt. 



Liberalerna vill därför slå vakt om och utveckla de fyra nämnderna i de yttre 
kommundelarna och deras befogenheter inom kärnverksamheterna utbildning och 
äldreomsorg, men även inom kultur- och fritid och teknisk verksamhet. 

Med rätt organisation och administrativt stöd bedömer vi att nämnderna är legitima ur 
såväl ekonomisk, juridisk som demokratisk synvinkel. Och det känns närmast 
stötande att göra en så stor inskränkning i det demokratiska beslutsfattandet mitt 
under brinnande mandatperiod. 

Hölö-Mörkö den 26 maj 2016 

~~~~~~~-d~ 
ersättare 



Hö l ö-Mör kö kommundelsnämnd 
2015-05-23 

Reservation 
Ärende 13 

l. Delårsbokslut april2016 

Hölö-Mörkö redovisar per 30 april2016 ett underskott på 345 tkr. 

Normalt redovisas statistik över sjukfrånvaron, dock har tekniska problem medfört att det ej 
kan redovisas tillförlitligt, det är inte acceptabelt även om det senare kommer att redovisas i 
ett korrigerat underlag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd föreslås besluta i första satsen: 
Att godkänna delårsbokslutet april2016 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Vi moderater yrkar att delårsbokslutet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss till förmån för eget yrkande. 

För Nya Moderatema 

Haiko Ratzburg (M) Kalle Öholm (M) 


