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Närvarande 

Ledamöter Bo Ohlson(S) 
Mats Pertoft (MP) 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 

Ersättare Ulla Sandberg (S) tjänstgörande ersättare får vakant plats (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) §§ 73-80 
Cerstin Sjölund (V) tjänstgörande ersättare får Britt-Marie Lindell (S) 
Kalle Öholm (M) tjänstgörande ersättare får Mariusz Kawecki (SD) 
Gertrud Westin Sjödahl (FP) 
Mari-Ann Lundgren (C) 

Övriga Christer Ahrlind, controller kommundelsnämnderna 
närvarande 
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§ 71 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum 

~6 Qtl 
Anslagsdatum 

2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Bygglovschef Kajsa De Wall presenterar sig för nämnden. De Wall tillträdde som ny 
bygglovschef i Södertälje den l mars 2016, innan dess arbetade hon som bygglovschef i 
Nynäshamns kommun. De Wall beskriver hur kontoret nu ser över enhetens arbetssätt och 
rutiner och hon hoppas att det kommer att märkas en förändring i kortare handläggningstider 
och nöjdare sökanden. Under våren har det varit stor press på handläggarna och man har nu 
anställt 5 nya bygglovshandläggare. De Wall välkomnar nämnden att bjuda in handläggare från 
bygglovsenheten för att få information om aktuella ärenden och hoppas att det kommer att vara 
lättare att följa upp ärenden efter de ändrade rutinerna. 

stadsbyggnadsdirektör Johan A Hagland presenterar sig för nämnden. Hagland började sin 
tjänst i Södertälje kommun den 8 juni 2016. I grunden är han planerare och har tidigare arbetat 
som samhällsbyggnadsdirektör på Ekerö. 

Hagland ger information om att Hölö-Mörkö blir mer intressant att bebygga i takt med att 
Stockholm växer och att det finns fler intressenter nu än vad det har funnits tidigare. Hagland 
pekar på vikten av att samhällsbyggnadskontoret för en dialog med kommundelsnämnden för att 
hitta en inriktning på bebyggelse i kommundelen för att hitta rätt intressenter. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kajsa De Wall/samhällsbyggnadskontoret 
Johan A Hagland/samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum 

(v~6 CZtl 2016-08-31 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Information från Destination Södertälje 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Monica lvnäs från Destination Södertälje presenterar sig själv. Hon efterträdde Jeanette Lewald 
i april2016 och ansvarar för Destination Södertäljes frågor vad gäller kommundelarna, 
landsbygdsfrågor och företagarklimat 

lvnäs diskuterar tillsammans med nämnden olika möjligheter för Hölö-Mörkö i arbetet med att 
utveckla Södertälje som skärgårdskommun. 

Kopia skickas till 
Akten 
Monica lvnäs/Destination Södertälje 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~oO QJt 2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 74 "Utvecklingsplan för Hölö IP" Förslag från 
socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och 
miljöpartiet (MP) 

Dnr: HM 16/45 

Sammanfattning av ärendet 

7 (16) 

Från Hölö-Mörkö IF har framförts önskemål om utbyggnad av Hölö IP med konstgräsplan, 
tennisbanor och utegym. Det finns även behov att rusta upp gräsplanen, med dränering, nytt 
gräs och belysning. 

Förutom Hölö-Mörkö IF används IP av skolan, fritidsgården, föreningar och andra evenemang 
som t.ex. cirkus. 

Med ett utvecklat samarbete mellan Hölö-Mörkö IF, skolan och fritidsgården samt övriga 
berörda intressenter kan verksamheten utvecklas och förbättras. Förslag kan utarbetas som ger 
långsiktiga lösningar för berörda och Hö l ö IP. Syftet måste vara att med genomtänkta 
investeringar få ut mesta möjliga nytta för Hölöborna. 

För att ta fram förslag som omfattar såväl samverkansformer som alternativa investeringar 
föreslår representanter för socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) i 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd att nämnden uppdrar åt kultur- och fritidskontoret att ta fram 
en utvecklingsplan för Hölö IP fram till 2025 i syfte att skapa överblick för bland annat 
kommande investeringar och reinvesteringar. Arbetet ska ske i samråd med Hölö-Mörkö IF, 
skolan, fritidsgården, tekniska kontoret och aktuella föreningar och redovisas på nämndens 
sammanträde i november 2016. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) 2016-08-12 

Yrkanden 
Haiko Ratzburg (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg att utvecklingsplanen ska tas fram för 
Hölö IP samt omkringliggande område. 

Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till förslaget med tillägg att förvaltningens förslag innehåller en 
redovisning av bästa och näst bästa miljöalternativ avseende material och drift. 

Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar bifall till Ratzburgs (M) och Pertofts (MP) tilläggsyrkanden. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden uppdrar åt kultur- och fritidskontoret att ta fram en utvecklingsplan för Hölö 

IP samt omkringliggande område fram till 2025 i syfte att skapa överblick för bland 
annat kommande investeringar och reinvesteringar. 

2. Förslaget ska innehålla en redovisning av bästa och näst bästa miljöalternativ avseende 
material och drift. 

3. Arbetet ska ske i samråd med Hölö-Mörkö IF, skolan, fritidsgården, tekniska kontoret 
och aktuella föreningar och redovisas på nämndens sammanträde i november 2016. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~oD Q;lc 2016-08-31 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Siljelöf/Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~6 ~~ 2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst 

Dnr: HM 16/44 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 3 februari 2014 beslut om att avsluta valfrihetssystemet enligt 

LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Istället uppdrogs åt äldreomsorgsnämnden, 
omsorgsnämnden och de fyra kommundelsnämnderna att utifrån en upphandling enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) införa en ny modell för utförande av hemtjänst. 
Upphandlingen skulle gälla för två år och en utvärdering presenteras efter 18 månader. Avtalet 

med utförarna ger möjlighet till förlängning l+ l år. 

I föreliggande rapport görs en uppföljning av den nya modellen för utförande av hemtjänst, som 
följde av den upphandling som gjordes utifrån LOU. Rapporten redogör för effekterna av den 
nya modellen, med utgångspunkt från de målsättningar som kommunfullmäktige satte upp för 
den nya modellen. Sammantaget visar resultatet av uppföljningen att målsättningarna har 

uppfyllts. 

Social- och omsorgskontoret avser att förlänga avtalen med de privata utförarna av hemtjänst. 
Inför kommande ställningstaganden avseende upphandling av hemtjänst behöver dock mer 
analyser göras. Exempelvis behöver en fördjupad analys av effekter av den modell som nu 
tillämpas göras, inklusive nuvarande ersättningssystem. Likaså behöver ny kunskap och 
eventuella förändringar i regelverk, som kan följa av pågående statliga utredningar, beaktas i 
kommande analyser. Kommunförvaltningen föreslår att kontorets uppföljning av ny modell för 
utförande av hemtjänst godkänns. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-02 
Rapport "Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst" 2016-08-02 

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

Haiko Ratzburg (M) yrkar på att nämnden tar del av uppföljningen utan att godkänna den. 

Eva Molnar (KD) yrkar bifall till Ratzburgs (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Bo Ohlson (S) ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta 
i enlighet med sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Uppföljningen av ny modell för utförande av hemtjänst godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

~o QJL 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-31 
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Omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

Anslagsdatum 

2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Yttrande över förvaltningens underlag till mål och 
budget 2017-2019 

Dnr: HM 16/40 

Sammanfattning av ärendet 

11 (16) 

I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 presenterades den 15 

juni 2016 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 

31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

De senaste åren har kommunen successivt ökat sitt budgeterade resultat och i årets underlag fareslår 

forvaltningen att den inslagna vägen fortsätter. Stabila resultat och tydliga finansiella mål är viktiga for 

god ekonomisk hushållning, vilket i sig är en fårutsättning får att kunna bedriva en stabil och kvalitativ 

verksamhet i linjen. För att säkra en hållbar välfärd är det dock viktigt att kommunen i högre grad tar ett 

samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Efter tio år av högt flyktingmottagande går antalet just nu ner. Det är dock mycket osäkra och 

svårprognostiserade siffror. Ett lägre flyktingmottagande möjliggör dock får kommunen att fokusera mer 

intensivt på en hållbar välfärd. Förvaltningens underlag innehåller i år tre definierade strategier utifrån 

det extra statsbidrag som regeringen utlovat och som med tiden ska bli en permanent ökning av 

statsbidraget. För att kunna leverera en hållbar välfärd bör det extra statsstödet nyttjas får särskilt riktade 

insatser och inte fårdelas ut som en generell ökning av nämndbidragen. 

De senaste tre åren har kommunen amorterat ca l, 7 m dr på den externa låneskulden, och även 2016 

pekar mot en amortering. Trots det har kommunen fortfarande den högsta nettokoncernskulden per 

invånare i Sverige. Under budgetperioden är investeringsnivåerna fortsatt höga. Låneskulden väntas 

uppgå till drygt l O, l mdr vid periodens slut. Investeringshorisonten har sträckts ut till tio år får att 

underlätta planeringen och möjliggöra mer realistiska prognoser. Förra årets kvalitativs 

investeringsprocess har lagt grunden får en smidigare process i år. Det är viktigt att fortsätta på den 

inslagna vägen gällande en kvalitativ, transparent och lättforståelig process. 

Arets Förvaltningens underlag innehåller inga effektiviseringar, en generell pris-och löneuppräkning på 

l procent, särskilt riktade lönesatsningar mot prioriterade grupper samt att äldreomsorgen lyfts över från 

kommundelarna till äldreomsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 - PM inkl. bilagor 

Yrkanden 
Ordförande Bo Ohlson (S) yrkar på att besluta att nämnden har tagit del av förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår från eget ställningstagande till förmån för 
den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

CVuc ~ 2016-08-31 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi/lek 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~0 w/ 2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

Mats Pertoft (MP) önskar ordfårande Bo Ohlson (S) grattis på 70 års-dagen och överlämnar 
biorrunor från nämnden. 

Ordförande informerar om att det förs diskussioner med föreningar i kommundelen gällande 
lokal uthyrning. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

1_t0 Q~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-31 
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§ 78 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-06-20 § 124 "Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 

april 20 16" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2016-06-17 § 139 "Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2016-06-1 7 § 140 "Redovisning av uppdrag avseende behovet av 

boende anpassat för äldre" 

Ä Id reomsorgsnä mnden 
• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l O l "Utredningsuppdrag om mötesplatser" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 02 "Överenskommelse mellan hälso- och 

sjukvårdförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting 

och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 03 "Ny ersättningsnivå för hemtjänst" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• startbesked för installation av eldstad, Oaxen 1:21, SBN 2016-01056, 2016-06-15 
• Slutbesked, Oaxen 1:21, SBN 2016-01056, 2016-06-15 

• Startbesked, Barmarken 6, SBN 2016-01193, 2016-06-14 
• Bygglov, Vrå 2:11, SBN 2016-00083, 2016-06-22 

• Slutbesked, Husesta 1:13, SBN 2012-01325, 2016-06-28 

• Slutbesked, Hörningsholm 2:1, SBN 2013-02233, 2016-07-14 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-06-07, nr 16-20 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-08-16, nr 16-24 

Utbildningsnämnden 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-06-20, nr 16-23 

• Begäran om förändrad vistelsetid, 2016-06-30 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista, perioden 2016-07-01-2016-07-31 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Protokollsutdrag ordförandebeslut, 2016-06-21 nr A 6/1 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes sign u m 

~~6 CfXt 
Anslagsdatum 

2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 80 Övriga frågor 

Dnr: HM 16/05 

Solviks Grindar 
Kalle Öholm (M) lyfter frågan om huruvida trafikverket har planer på att stänga 
järnvägsövergången vid Solviks Grindar. 

16 (16) 

Nämnden ger kontoret i uppdrag att kontakta Trafikverket för att få reda på mer i ärendet och 
överlämnar till presidiet att hantera svaret. 

Hjärtstartare på Wijbacken 
Kontoret ges i uppdrag att fortsätta undersöka varför Wijbackens vård- och omsorgsboende har 
avböjt att ha en hjärtstartare, samt ta reda på om hjärtstartaren på skolan är anmäld till 
h j ärtstartarregistret 

Sommarlovspengar 
Årets sommarlovspengar delades tidigt ut i centrala Södertälje men kom inte 
kommundelsnämnderna till del. Till nästa år vill nämnden ha en bättre och tidigare bevakning 
på sommarlovspengarna för att kunna ta del av dessa. sekreteraren uppdras sätta upp ärendet på 
ärendebalanslistan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-31 


