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Närvarande 

Ledamöter Bo Ohlson(S) 
Mats Pertoft (MP) §§ 58-70 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M)§ 53, §§ 55-70 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 
Mariusz Kawecki (SD) §§ 55-70 

Ersättare Ulla Sandberg (S) tjänstgörande ersättare för vakant plats efter Kerstin König (S) 
Anne-Marie Friström (S) tjänstgörande ersättareför Britt-Marie Lindell (S) 
Sören Karlsson (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) tjänstgörande ersättareför Mats Pertoft (MP) §§53-57 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Ö ho lm (M) tjänstgörande ersättare för Haiko Ratzburg (M) §54 
Gertrud Westin Sjödahl (L) tjänstgörande ersättareför Linda Chalkias (C)§ 64 
Göran Lidman (SD) tjänstgörande ersättareför Mariusz Kawecki (SD) §§53-54 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Aila Vuorio-Strid, bygglovsarkitekt 
Rang Zuhdi, bygglovsarkitekt 
Anne Rinne, utredare 
Andreas Klingström, Planchef 
Maria Johansson, verksamhetscontroller social- och omsorgskontoret 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd inleder sammanträdet med att hålla en tyst minut för 
ordförande Kerstin König (S) . 

Jus~~d~ signum 
2016-06-22 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

c-ge O 9Jt 2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 

4 (24) 
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§ 54 Påföljder för olovliga nybyggnader av enbostadshus 
och garage, Vrå 2:11 i Hölö 

Dnr: HM 16/37, SBN 2016-00843 

Sammanfattning av ärendet 
Två olovliga nybyggda enbostadshus (BTA 149,5 kvm) och garage (BTA 40,0 kvm) är 
uppförda på fastigheten Vrå 2:11 i Hölö. Bygglov och startbesked saknas för dessa åtgärder. 

Påföljder avser dessa olovligt uppförda nybyggnader på Vrå 2:11. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Hölö-Mörkö beslutar om 
påföljder enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18 
Ansökan om bygglov 2016-01-12 (till ledamöterna per mail) 
Förklaringsbrev (2st) 2016-04-20 (till ledamöterna per mail) 
Lägeskontroll2016-03-07 (till ledamöterna per mail) 
Bilder från besiktning 2016-04-18 
Yttrande från byggherren 2016-06-14 

Jäv 
Haiko Ratzburg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutsförfarandet 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar på att nämnden beslutar att reducera byggsanktionsavgiften till 
1/4 (25 %) av den, i samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016 05-18, angivna 
summan, med stöd av 11 kap 53A § PBL. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-18 om 
påföljder för Mattias Hägglund och Kjell Hörling, fastighetsägare till fastigheten Vrå 2:11. 

l. Byggsanktionsavgift påförs Mattias Hägglund och Kjell Hörling, fastighetsägare till 
fastigheten Vrå 2:11solidariskt med 28 214 kronor med stöd av 11 kap 51 § PBL. 

Beslutet delges (förenklad delgivning med överklagandeanvisning) 
Fastighetsägare Mattias Hägglund 
Fastighetsägare Kjell Hörling 

Beslutet expedieras till 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 

Bilagor 
Hur man överklagar beslutet. 

Juster.andes signum 

c:t~o ~~ 
Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Hölö-Kjulsta 4:4 i Hölö 

Dnr: HM 16/34, SBN 2016-00690 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnadavenbostadshus i ett plan om ca 120 

kvm byggnadsarea på del av fastigheten Hölö-kjulsta 4:4, Kjulsta Gård. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Hölö-Mörkö meddelar 

förhandsbesked om bygglov för nybyggnadavenbostadshus enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-0 l 

Ansökan 2016-03-18 

situationsplan 2016-04-22 

Skrivelse 2016-04-22 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-01 att: 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900) 

meddelas att nybyggnad av enbostadshus i ett plan om ca 120 kvm 

byggnadsarea/bruttoarea på Hölö-Kjulsta 4:4 kan tillåtas med villkor enligt denna 

tjänsteskrivelse. 

2. Sökanden debiteras en avgift om ca 5 607 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/Byggherren 
Fastighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Yttrande från miljökontoret via e-post 

Justerandes signum 

1 b6 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 56 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av två enbostadshus och två garage/förråd, 
Skilleby 4:30 

Dnr: HM 16/35, SBN 2015-02928 

Sammanfattning av ärendet 

7 (24) 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus i tre våningar 

om ca 139 kvm byggnadsareal 298 kvm bruttoarea för varje enbostadshus och två garage/förråd 

om ca 41 kvm byggnadsarea/bruttoarea för varje garage/förråd på fastigheten Skilleby 4:30, 

Ekvik 7. Fastigheten har totalareal 3 113 kvm. Avstyckning är avsedd att utföras så att två nya 

fastigheter för bostadsändamål bildas om ca l 556,5 kvm. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Hölö-Mörkö meddelar 

förhandsbesked i enlighet med villkor enligt kontorets tjänsteskrivelse 2016-06-02. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-02 

Ansökan 2015-12-09 

situationsplan (2 st) 2015-12-09 

Planritningar (2 st) 2015-12-09 

sektionsritning 2015-12-09 

Fasadritningar (2 st) 2015-12-09 

Garage/förrådets ritning 2015-12-09 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enligt med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-02 att: 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet l 7 § plan- och bygglagen (PBL) meddelas att 

bygglov för nybyggnad av två enbostadshus i tre våningar om ca 139 kvm 

byggnadsareal 298 kvm bruttoarea för varje enbostadshus och två garage/förråd om ca 

41 kvm byggnadsarea/bruttoarea för varje garage/förråd på Skilleby 4:30 kan tillåtas 

med villkor enligt denna tjänsteskrivelse. 

2. Sökanden debiteras en avgift om ca 13 350 kr. 

Giltighetstid: 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov ej har gjorts inom två år från dagen 

för beslutet. 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Utdragsbestyrkande Justerandes signum 

~16 01 
Anslagsdatum 

2016-06-22 
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Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Skilleby 4:59, 4:31 och 4:23 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Beslut från länsstyrelsen daterat 2016-05-20 

J s~7;s signum , 
2016-06-22 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

8 (24) 
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§ 57 södertälje kommuns handlingsplan för att motverka 
våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck 

Dnr: HM 16/28 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för att motverka 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsens kontor har i 

samverkan med samordnare för kvinnofrid/våld i nära relationer och representanter för social

och omsorgskontoret arbetat fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtal har också förts med nyckelpersoner från 

utbildningskontoret, kultur-, och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret samt 

kvinnojouren/tjejjouren. Handlingsplanen ska gälla under perioden 2016-2018. Förslaget till ny 

handlingsplan bygger på regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39). Planen 

bygger också på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och råd om våld i nära relationer (2014:4). 

Det övergripande målet i kommunens nya handlingsplan är regeringens fjärde 

jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och kommundelsnämnderna föreslås 

godkänna planen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld för perioden 

2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-18 

Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-

2018, 2016-05-17 

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

Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Förslag på ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2016-2018 godkänns. 

Särskilda yttrande 
Mariusz Kawecki (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 57. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

Cf;,o QJt 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 58 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Klingström är ny planchef på samhällsbyggnadskontoret sedan april 2016 och 
presenterar sig för nämnden. Klingström har under 12 år varit verksam i Borås kommun men ser 
nu framemot att få arbeta med planfrågor i Södertälje kommun. 

Aktuella planer i Hölö-Mörkö kommundel 
Andreas Klingström informerar om att det i nuläget inte finns så många planer att rappmiera om 
i Hölö-Mörkö kommundel men kontoret börjar känna ett visst ökat intresse för att bygga i 
kommundelen, särskilt på Wijområdet där de olika inkomna planförslagen nu bearbetas av 
kontoret. 

Överlag så känner kontoret ett ökat tryck av att bebygga landsbygden i hela Södertälje kommun. 
Kontoret behöver ta fram strategier och tydliga riktlinjer för byggande på landsbygden och 
kommer att arbeta med det under det kommande året. Dessa strategier och riktlinjer kommer att 
konkretisera Södertälje kommuns översiktsplan som är ett övergripande dokument. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Andreas Klingström 

Anslagsdatum Justerandes signum 

4o.~ v m 2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Information från social- och omsorgskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Johansson från social- och omsorgskontor informerar om: 

Delegerade arbetsuppgifter inom hemtjänsten - uppdrag om att se över 
delegeringar som utförs åt primärvården. 

11 (24) 

Social- och omsorgskontoret har i uppdrag av äldreomsorgsnämnden att se över hur 
delegeringar, som utförs åt primärvården, kan avvecklas och vilka konsekvenser detta får. 
Kostnaden för kommunens hemtjänst att administrera och utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter åt primärvården beräknas till drygt 3 miljoner kronor. En konsekvens av att 
sluta utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan bli att brukare upplever en otrygghet 
om fler personer besöker hemmet. Kommuner som har slutat att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter uppger att positiva aspekter är att brukaren får tätare kontakt med 
primärvården. Effekter för hemtjänsten är att de inte behöver administrera att all personal har 
delegering och därmed frigörs tid för övrigt kvalitetsarbete. 

Uppdrag om att utveckla mötesplatser för äldre 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014 § 78 punkt 3 att ge social-och 

omsorgskontoret i uppdrag att se över hur mötesplatser för äldre kan utvecklas för att erbjuda ett 

breddat utbud. I Mål och Budget 2016- 2018 avsattes 5,0 miljoner för utveckling av 

mötesplatser. 

Den l mars 2016 § 28 beslutade äldreomsorgsnämnden om att införa digitala funktioner i 

hemtjänsten och att det finansieras inom budgetram. A v beslutsunderlaget framgår att 

finansiering sker genom omfördelning av medel som var avsedda för att användas till 

förebyggande arbete genom att starta fler mötesplatser. 

Social-och omsorgskontoret föreslår därför att utredningsuppdraget från äldreomsorgsnämnden 

om mötesplatser från den 24 september 2014 § 78 punkt 3 avskrivs eftersom medel saknas. 

Äldreomsorgsnämnden beslutade 2016-05-31 § 84 att bordlägga ärendet, vidare information om 

mötesplatserna kommer att tas upp som anmälningsärende för kommundelsnämnden. 

Kopia skickas till 
Akten 
Social- och omsorgskontoret/Mm·ia Johansson 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Revidering av riktlinjer för avgifter inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen 

Dnr: HM 16/16 

Sammanfattning av ärendet 

12 (24) 

Nuvarande riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen antogs 
2006-11-30 och har sedan dess reviderats vid ett tillfälle, 2007-09-04, då matavgiften för 
biståndsbedömd matdistribution ändrades. Sedan 2007 har avgiftshanteringen utvecklats och 
riktlinjerna bör ses över så att de följer aktuella lagar och föreskrifter. Det är också angeläget att 
tillse att de gällande riktlinjerna fungerar som ett stöd för avgiftshandläggarna som de kan ha 
nytta av i sitt dagliga arbete. Riktlinjerna bör ses över såväl språkligt som innehållsmässigt. 

Social- och omsorgskontoret föreslår därför nämnderna att uppdra åt social- och 
omsorgskontoret att revidera riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och 
handikappomsorgen, antagna 2006-11-30 och reviderade 2007-09-04. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-03 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig 18.15-18.20 för överläggningar. 

Yrkande 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg från (S)(V)(MP) att 
nämnden anser att hemtjänsttaxan bör omarbetas liknande den i Stockholm och Huddinge med 
avgiftsintervaller. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att uppdra åt social- och omsorgskontoret att revidera riktlinjer för avgifter 
inom äldreomsorgen och handikappomsorgen, antagna 2006-11-30 och reviderade 2007-09-04 
med tillägg att hemtjänsttaxan bör omarbetas liknande den i Stockholm och Huddinge med 
avgiftsintervall er. 

Särskilt yttrande 
Haiko Ratzburg (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 60. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Myndigheten för Äldre och Funktionshindrade/ Pernilla Andreason 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 61 Översyn av taxor och avgifter (äldreomsorg) 

Dnr: HM 16/16 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Äldreomsorgnämndens sammanträde 2016-03-01 beslutade nämnden att återremittera 
ärendet "Översyn av taxor och avgifter". Nämnden gav social- och omsorgskontoret i uppdrag 

att återkomma i maj med information om ekonomiska konsekvenser av en höjning av maxtaxan 
enligt 8 kap 5 § socialtjänstalgen, från nuvarande 1772 till 1991. Nämnden önskade ra 
information om konsekvenser dels för social-och omsorgskontoret men också för brukarna. 

Utöver detta ville nämnden få infmmation om olika taxor och avgifter för de insatser som 
omfattas av Socialtjänstlagens 8 kap 5 §. 

Den l :a juli 2016 sker en lagändring i socialtjänstlagens 8 kap 5 § som reglerar avgiftstaket för 
hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Lagändringen ger kommunerna möjlighet att 

tillämpa en högre gräns för avgifter för dessa insatser. 1 I samband med lagändringen minskas 
det statliga anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 148 miljoner kronor. För 
Södertälje innebär detta minskade anslag med 650 tkr 2016 och uppskattningsvis det dubbla 
2017 och 2018, det vill säga 1,3 mnkr per år. 

Höjningen av maxtaxan medför en ökning av intäkterna med uppskattningsvis l ,08 mnkr per år 
för brukare med hemtjänst i ordinärt boende samt för boende på särskilt boende. Utöver detta 
kan det finnas brukare som har dagverksarnhet, snöskottning och/ eller korttidsboende. Dessa 
brukare finns inte med i de beräkningar som gjorts men höjningen kan komma att medföra att 
en del av dessa också rar betala enligt ny maxtaxa vilket påverkar intäkterna positivt. 

2014 genomförde socialstyrelsen en riksomfattande kartläggning av kommunernas avgiftsystem 
för äldreomsorgen. Kartläggningen visade att det saknas en helhetssyn kring avgifterna. I 
rapporten som biläggs tjänsteskrivelsen redovisas konstruktionen av avgiftssystem för 
Stockholms Stad, Huddinge, Upplands Väsby och Södertälje. 

Rapporten innehåller också en redovisning av de ekonomiska följderna av att höja eller sänka 
den nuvarande hemtjänsttaxan på 344 kronor per timme. En sänkning av nuvarande timtaxa 
skulle medföra att social- och omsorgskontoret rar ännu svårare att möta det ökade 
intäktskrav et. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-02 
Rapport, daterad 2016-05-02 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnderna noterar till protokollet att de tagit del av information om ekonomiska 

konsekvenser vid en höjning av maxtaxan enligt Socialtjänstlagen 8 kap 5 §. 
2. Nämnderna noterar till protokollet att de tagit del av information om olika 

taxekonstruktioner och timtaxor. 

1 Maxtaxan höjs från I 772 kronor per månad till I 99 I kronor per månad. 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Myndigheten för Äldre och Funktionshindrade/ Pernilla Andreason 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 62 Uppföljning boendeplan inom äldreomsorgen 2016-
2018 

Dnr: HM 16/24 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden upprättar årligen en boendeplan för den kommande treårsperioden med 
beräkning av utbyggnadsbehovet för kommande tioårsperiod. Boendeplanen är underlag för 
arbetet med Mål och budget. Utgångspunkten för planeringen är den befolkningsprognos som 
årligen fastställs av kommunstyrelsen. Boendeplan för perioden 2017-2019 utformas i maj/juni 
2016 efter den befolkningsprognos som fastställs i maj 2016. 

I enlighet med boendeplanen 2016-2018 skulle en utbyggnad med nio lägenheter på Wijbacken 
i Hölö genomföras 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter vara klart 
2017. Av uppföljningen framgår att inflyttning i utbyggnaden på Wijbacken ska ske tidigast i 
början av december 2016. Tidsplan för inflyttning i det nya vård- och omsorgsboendet med 54 
lägenheter är tidigast april 2018. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-06 med rapport 2016-04-06 
Äldreomsorgsnämndens beslut 2015-08-26 § 96 
Boendeplan 2016-2018 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden mottar uppföljningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

buv CUt 2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Yttrande på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp 
(L) "Tidig samhällsorintering viktig för ensamkommande 
unga" 

Dnr: HM 16/18 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalemas fullmäktigegrupp har, den 29 februari 2016, väckt en motion till 
kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda 
nämnder i uppdrag att verka för att ensamkommande barn och unga samt asylsökande utan 
uppehållstillstånd i kommunen erbjuds samhällsinformation med fokus på demokratiska 
värderingar, individens rättigheter och skyldigheter samt jämställdhetsfrågor. 

Utbildningskontorets uppdrag är att utifrån skollag och forfattningar bedriva undervisning for 
barn och elever. Utifrån kapitel 2.1 Normer och värden i Läroplanen for grundskolan (L gr 11) 
framgår att skolans mål är att varje elev: 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Med utgångspunkt i denna skrivelse får barn och unga utbildning i demokratiska värderingar 
ochjämställdhet inom grundskolans ramar. I kursplanen for Samhällskunskap i grundskolan går 
dessutom foljande att läsa utifrån syftet med ämnet: 

• Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 

mediala och politiska aspekter centrala. 

• Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På 

så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 

betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och 

hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

• Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 

kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 

• Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur 

man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 

och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett 

demokratiskt samhälle. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och 

aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. 

Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 

samhällsfrågor. 

Utbildningskontoret vill verkligen understryka och bekräfta vikten av att nyanlända får en bra 
introduktion. Det är en angelägen uppgift för Utbildningskontoret, men också för hela 
kommunen. A v den anledningen deltar Södertälje i ett stort samverkansarbete med övriga 
kommuner i Stockholms län. Arbetet syftar till att stärka mottagande av nyanlända och beaktar 
tre viktiga faktorer för integration i det svenska samhället; elevemas kunskapsutveckling, 
elevemas personliga ochjagstärkande utveckling och elevemas sociala utveckling och 
inkludering i det svenska samhället. Södertälje har ordförandeskapet i detta samarbete och 
ansvarig tjänsteman för samarbetets planering, genomförande och uppföljning är kommunens 
utbildningsdirektör. 

Mot bakgrund av detta ser utbildningskontoret inte att det krävs ytterligare insatser inom 
utbildningsverksamheten för att stärka upp samhällsorienteringen för ensamkommande unga så 
länge de går i skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion av Liberalemas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktigt för 
ensamkommande unga" 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-26 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämndema antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 som sitt eget svar på motionen 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Ansökan om bidrag 2016, Hölö-Mörkö IF 

Dnr: HM 16/36 

Sammanfattning av ärendet 
Hölö-Mörkö IF har ansökt om kulturbidrag med 9 000 kronor för midsommarfirande i Wij 
Gammelgård. Bidraget ska täcka kostnader för ljudanläggning, dragspelare, lekledare, 
polistillstånd samt tryckning och distribution av flygblad. 

18 (24) 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att bidragsansökan från Hölö-Mörkö IF avslås då 
arrangemanget är återkommande och därför inte kan beviljas enligt Södertälje Kommuns 
bidragsregler. Enligt kommunens regler och riktlinjer ska alla bidragsansökningar inkomma 
senast 30 före arrangemangets start. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07 
Hölö-Mörkö IF:s bidragsansökan 

Jäv 
Linda Chalkias (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutsförfarandet 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar på att bevilja Hölö-Mörkö IF bidrag på upp till 5000 kronor för 
midsommarfirande på Wij gammelgård mot redovisning av styrkta kostnader. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beviljar Hölö-Mörkö IF bidrag på upp till5000 kronor för midsommarfirande på Wij 
gammelgård mot redovisning av styrkta kostnader. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Hölö-Mörkö IF 
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Ekonomisk information 

Dnr: HM 16/04 

Underlag 
Managementrapport Hölö-Mörkö kommundelsnämnd maj 2016 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

1GD C(;~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 66 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

• Ordförande Bo Ohlson (S) informerar om att kommunen, innan sommaren, ska ha ett 
möte med Hölö-Mörkö IF gällande bland annat konstgräs, ordförande återkommer med 
rapport om mötet på augustimötet 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 67 Kontoret informerar 

Dnr: HM 16/04 

sekreteraren informerar: 

• Inför höstens forsta sammanträde den 25 augusti så är Hölöskolans matsal bokad då 
köket på Wijbackens vård- och omsorgsboende har stängt. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

6 q; 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 
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§ 68 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Social- och omsorgskontoret 
• Hemtjänstprojektet-digitala funktioner, tjänsteskrivelse 2016-02-12 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-05-31 § 80 "Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom 

hemtjänsten" 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2016-05-30 § 111 "Behovsprövning för särskilt boende" svar på 
motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman båda (SD) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Delegationsbeslut 

Dm: HM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Protokoll tekniskt samråd, Slipningen 2, Dnr 2015-02899, 2016-04-06 
• Startbesked, Slipningen 2, Dnr 2015-02899, 2016-04-06 
• Bygglov, Tullgarn 2:1, Dnr 2016-00236, 2016-04-29 

• Startbesked, Stav 8:19, Dnr 2016-01172, 2016-05-17 

• startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Eriksö 3:6, Dnr 2015-02574, 2016-05-12 
• Protokoll Tekniskt samråd, Åby Kvarn 2:11, Dnr 2015-01210, 2016-05-19 
• Startbesked, Hörningsholm 2:1, Dnr 2016-01075, 2016-05-17 

• Startbesked, stenbrottet 12, Dnr 2015-03009, 2016-05-16 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista perioden 2016-05-01-2016-05-01 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-15, nr 16-21 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-07, nr 16-22 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-22 
Utdragsbestyrkande 

23 (24) 
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§ 70 Övriga frågor 

Dnr: HM 16/05 

Cerstin Sjölund (V) tar upp frågan om att hedra nämndens tidigare ordfårande Kerstin Königs 
(S) minne. Nämnden kommer efter diskussioner fram till att uppdra till sekreteraren att beställa 
en kistdekoration från Hölö-Mörkö kommundelsnämnd samt uppmanar nämndens ledamöter att 
på egen hand- i Kerstin Königs minne samt efter familjens önskemål- skänka ett bidrag till 
kvinnojouren i Södetiälje. 

Kopia skickas till 
Akten 

sterandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-22 



Särskilt yttrande till ärende "Handlingsplan - mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck" behandlat på Hölö-Mörkö 

kommundelsnämnd den 16 ja u ni 2016. 

Rent generellt är planen bra. 

SO anser dock att handlingsplanen endast tar upp förebyggande åtgärder och aktiviteter . Inte ett 

ord om vad kommunen vill göra om det inte räcker till och upprepat våld är ett faktum. Det borde 

klart och tydligt framgå ur texten att det också finns rättsliga påföljder som kommunen kommer 

att välja om samtal, upplysning, terapi och vård inte leder till förändring av beteende. 

Handlingsplanen förutsätter att med dessa årgärder få våldsverkare att upphöra med våld. Man 

glömmer dock att det finns våldsverkare som använder våld medvetet och som anser att ett sådant 

beteende är rätt och som kommer att förbli immuna för den typen av åtgärder. Att nämna rättsliga 

påföljder kan ha avskräckande effekt på den kategori av individer. 

Att man i själva handlindsplanens titel nämner hedersvåld är en begränsning av planens omfång. 

Sveriges riksdag har bestämt att Sverige är multikurturell och att kulturer skall åtnjuta stöd men 

glömt samtidigt att besluta om vad som skall göras om en invandrad kultur krockar med en annan 

kultur som redan finns i Sverige, i synnerhet med den svenska kulturen och den svenska 

värdegrunden. l dagens Sverige utöver s.k. hedersvåld förekommer andra former av beteenden 

och sedvänjor som kommit in i Sverige i.o.m. invandringen. Beteenden som tyvärr krockar med 

svensk värdegrund och kultur och som dessutom- enligt den definition av våld som återges i 

handlingsplanen-uppfyller krav på att identiferas som våld. Tvångsgifte och barnaga samt 

omkärelse av flickor är våldshandlingar som hörrör från kulturbetingade beteendemönster och som 

självklart borde omfattas av handlingsplanen. SO anser att nämna endast hedersrelaterat våld är en 

begränsning och tecken på att kommunen inte har vilja och mod att motverka alla former av våld 

som kommer till Sverige p.g.a. invandringen. Titel på kommunens handlingsplanens borde ändras. 

so anser att formulering "hedersrelaterat våld och förtryck" i handlingsplanens t itel borde ersättas 

med "våldsyttringar och förtryck sanktionerade och/eller akcepterade av invandrade kulturer 

men oförenliga med svensk värdegrund". 

En sådan ändring skapar förutsättning att i framtiden vid revidering av handlingsplanen dess titel 

behöver inte ändras. Revideringen kan ske när handlingsplanen utvidgas för att utöver 

hedersrelaterad omfatta ytterligare former av våld och förtryck. 

Marius Kawecki SO 

Hölö den 20 ja ni 2016. 



Särskilt yttrande från Haiko Ratzburg (M) i§ 60 Revidering av riktlinjer för taxor och avgifter inom 

äldreomsorgen och handikappomsorgen, har vid tidpunkten för protokollets justering inte inkommit. 


