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§ 114 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med förråd med 

lokaliseringsprövning, Hållsnäs l :6 i Hölö 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 117 Risk- och sårbarhetsanalys, äldreomsorgen
sekretessä rend e 

Dnr: HM 16/58 

Sammanfattning av ärendet 

10 (30) 

I enlighet med lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003 :778), ska 
kommunen vid varje mandatperiod göra en övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 

rapportera den till Länsstyrelsen. Den ska också vara underlag för kommunens egen plan för 
extraordinära händelser under samma period. Inom Södertälje kommun har RSA genomförts 
inom särskilt känsliga verksamheter. 

Social-och omsorgskontoret föreslår att rapportema gällande äldreomsorgen (hemtjänst och 
vård-och omsorgsboende) och myndighetsutövning inom äldreomsorg godkänns. I de fall som 

åtgärderna medför kostnader som inte kan finansieras inom budgetram ska det prövas i 
kommande mål och budget. Uppföljning ingår i de processer som fastställs i 
verksarnhetsplanen. 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-03 
RSA- rapport äldreomsorgen (hemtjänst och vård-och omsorgsboende)- sekretess 
RSA- rapport social- och omsorgskontoret, myndighetsutövning- sekretess 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Risk-och sårbarhetsanalysen för äldreomsorgen (hemtjänst och vård-och 

omsorgsboende) och för myndighetsutövning inom äldreomsorgen godkänns. 
2. De föreslagna åtgärderna i rapporten tillstyrks för att prövas i kommande processer om 

mål och budget. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsekontoret/säkerhetsavdelningen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Information skolskjuts 

Dnr: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Lund, skolskjutsansvarig på utbildningskontoret informerar nämnden om skolskjuts. 

Kommunen ska snart starta en ny upphandling av persontransporter där skolskjuts är en stor del. 
Nämnden diskuterar tillsammans med Lund som poängterar vikten av att utbildningskontoret får 
in synpunkter från nämnden vad gäller skolskjuts, så som uppsamlingsplatser, säkra vägar, 
restider, väntetider m.m. 

Nämnden vill gärna få möjlighet att ha en representant med i den grupp på utbildningskontoret 
som arbetar med att ta fram kravspecifikationen för upphandlingen. 

kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tornas Lund 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 119 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom elevhälsans medicinska insatser, 
utbildningsverksamheten 

Dnr: HM 16/53 

Sammanfattning av ärendet 

12 (30) 

Den medicinska insatsen inom elevhälsan är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bland 
annat regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Södertälje kommun, genom kommunfullmäktige, 
är vårdgivare för all hälso- och sjukvård. Organisatoriskt är den medicinska verksamheten 
placerad inom utbildningskontoret 

Verksamhetschefen är vårdgivarens representant och har det samlade ledningsansvaret för den 
medicinska delen av elevhälsan. 

Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet 
och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 §hälso- och sjukvårdslagen 
1982:763, HSL). Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). Vårdgivaren ansvarar för 
att det ska finnas ett ledningssystem som beskriver hur medicinsk verksamhet ska bedrivas inom 
elevhälsan. Detta är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten och det 
ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Bilagt föreligger förslag tillledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den medicinska 
insatsen inom elevhälsan inom utbildningskontoret 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 
Rapport Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser 

Yrkande 
Ordförande Tomas Kullberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att 
nämnden önskar att :fa vara mer delaktig i processen med att ta fram principer för ledning av 
verksamheten. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Ledningssystemför kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser 
med tillägg att nämnden önskar att :fa vara mer delaktig i processen med att ta fram principer för 
ledning av verksamheten. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Gannå 
Utbildningskontoret/ Anna Appelgren 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 120 Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats samt anmälningsansvarig enligt Lex Maria 

Dnr: HM 16/69 

Sammanfattning av ärendet 
För all hälso- och sjukvård ska det finnas en tydligt definierad vårdgivare. Vårdgivaren för 
elevhälsans medicinska insats är kommunen/utbildningsnämnderna. Huvudmannen för skolan 
ansvarar för att elevhälsa och specifikt medicinsk elevhälsa anordnas (2 kap. 25 § skollagen 
(2010:8009)). Vårdgivaren har ansvar att utse någon som är ansvarig för verksamheten och har 
det samlade ledningsansvaret (29 §hälso- och sjukvårdslagen (HSL)). Vårdgivaren har även 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i uppgift att utse befattningshavare som ansvarar för 
anmälningar enligt Lex Maria. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnderna utser Anna Appelgren, verksamhetschef 
för elevhälsan, till verksamhetschef enligt HSL för elevhälsans medicinska insats och till 
anmälningsansvarig enligt Lex Maria. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna beslutar att utse Anna Appelgren till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats och till anmälningsansvarig enligt Lex Maria. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Appelgren 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 
Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 121 Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och 
elevombudet och skolinspektionen under 2016 

Dnr: HM 16/73 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet anmälningar gällande Södertälje kommuns kommunala förskolor och skolor, 
rapporterade till skolinspektionen under 2016 uppgår till totalt 3 5 stycken, till och med 2016-
1 0-25. A v dessa gäller l O anmälningar kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-21 
Sammanställning av antal anmälningar till och med 2016-10-25 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner utbildningskontorets förslag till redovisning av anmälningar till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 122 Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder- en 
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 

Dnr: HM 16/55 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har fått möjligheten att lämna remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder 
- en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och räkning. Mot bakgrund av att andelen elever med 
svaga kunskaper i läsning och matematik har ökat och att dessa elevers kunskaper också har 
försämrats jämfört med motsvarande grupper i andra länder, har utredningens uppdrag varit att 
undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti. I uppdraget har också 
ingått att lämna förslag på hur en sådan skulle kunna utformas. 

Utbildningskontoret i Södertälje delar utredningens uppfattning att det är av största vikt att så 
tidigt som möjligt identifiera och ge stöd till elever som har svårigheter i den tidiga läs-, skriv
och matematikinlärningen, för att minska risken för problem längre fram under skoltiden. 

Under arbetets gång besökte utredningen Södertälje för att ta del av kommunens erfarenheter. 
Utredningens förslag stämmer väl överens med det arbete som redan pågår i Södertälje och 
innebär att det ansvar som huvudman och skolor har för att ge förutsättningar för att alla elever 
ska kunna lära sig läsa, skriva och räkna, tydliggörs. Utbildningskontoret ställer sig bakom det 
förslag som presenteras i betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-11 
PM Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder- en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och 
räkning 
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande protokoll 
Remiss från regeringskansliet SOU 2016:59 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder- en åtgärdsgarantiför 
läsning, skrivning och räkning. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 123 Svar på motion av Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan" 

Dnr: HM 16/62 

Sammanfattning av ärendet 

16 (30) 

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har, den 3 oktober 2016, väckt en motion till 
kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda 
nämnder i uppdrag att verka för att: 

• underlätta för fler vuxna i skolan 
• införa en elevhälsogaranti 
• inrätta ett barnrättsombud eller en barnombudsman 
• kräva att skoloma i Södertälje redovisar årligen hur de arbetar för att förankra skolans 

värdegrund och motverka mobbning 
Utbildningskontorets uppdrag är att utifrån skollag och författningar bedriva undervisning för 
barn och elever. Utifrån kapitel 2.1 Normer och värden i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) 
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 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

Utbildningskontoret vill verkligen understryka och bekräfta vikten av att skolan aktivt 
motverkar all form av kränkande behandling, att detta arbete genomsyrar verksamheten samt att 
värdegrundsarbetet är väl förankrat bland elever, personal och föräldrar. För att stödja skoloma i 
detta arbete har utbildningskontoret tagit fram rutiner och riktlinjer för det förebyggande och 
främjande arbetet kring likabehandling, som all personal har tillgång till. Utbildningskontoret 
har tillsatt tjänstemän som arbetar med dessa frågor både i en roll som skolutvecklare inom 
likabehandlingsfrågor samt en skolexpert som har huvudansvar för klagomål och 
inspektionsärenden. Deras uppdrag innefattar bland annat att stödja skoloma i deras 
förebyggande och främjande arbete för att säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd de 
behöver och har rätt till i skolan. Utbildningskontoret har också, sedan tidigare, utarbetat 
riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero. Riktlinjerna tydliggör ansvar på olika nivåer, 
vilka rättigheter elev och vårdnadshavare har och vilka förväntningar som finns på dem. I 
riktlinjerna finns även beskrivet vilka befogenheter skolan har och vilka åtgärder de kan vidta 
för att säkerställa att arbetsmiljön för elev och personal är god. Utbildningskontoret har 
utvecklat en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet där bland annat läroplanens 
övergripande mål samt likabehandlingsplanen följs upp årligen på kommunövergripande nivå 
och på enhetsnivå. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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(§ 123 forts.) 

För att effektivt kunna stödja eleverna och skapa trygghet och arbetsro har grundskolan anställt 
elev- och ungdomscoacher. Dessa har lite olika uppdrag men huvudsyftet är att insatsen ska leda 
till att fler vuxna arbetar direkt med elever i frågor som handlar om elevers studiemotivation och 
frånvaro for att främja arbetsron på skolan. 

I dagsläget finns ett brett samarbete med många olika organisationer och intresseföreningar för 
att öka måluppfyllelsen och som också bidrar till att det finns fler vuxna inom skolan. 
Samverkan finns både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Vi har etablerade samarbeten 
med bland andra Tom Tits, Grafikens Hus, Torekällbergets friluftsmuseum, Berättarministeriet, 
Idrott Utan Gränser, El Sistema och Naturskolan. Skolorna samverkar även med andra 
professionella kulturaktörer via Skapande skola-medel från Kulturrådet. Förutom detta finns det 
också flera samarbetsprojekt med andra intresseföreningar och organisationer på enhetsnivå 
under kortare eller längre perioder. T.ex. har Rosenborgskolan ett nära samarbete genom sin 
idrottsprofil med ett flertal idrottsföreningar i Södertälje kommun. 

Elevhälsoteamen arbetar nära arbetslagen utifrån extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns 
tillgång till elevhälsoteam på samtliga skolor. Teamen ser lite olika ut från skola till skola men 
generellt kan man säga att det finns olika kompetenser inom teamet såsom kurator, 
skolsköterska, skolledare och studie- och yrkesvägledare som elev och vårdnadshavare kan få 
kontakt med inom ett dygn. Skolorna kan också få stöd i detta arbete från Resurscentrum via 
forum for tidiga insatser, riktade insatser med kompetenser såsom specialpedagoger, 
skolpsykologer m.fl. 

Mot bakgrund av detta bedömer utbildningskontoret att det systematiska kvalitetsarbete som 
bedrivs på huvudmannanivå och på skoloma när det gäller att främja likabehandling och att 
förebygga diskriminering och trakasserier ligger i linje med den motion Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp väckt och att det därfor inte behövs ett särskilt uppdrag till huvudmannen 
gällande fler vuxna, elevhälsogaranti, barnombudsman samt årlig redovisning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-14 
Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan", 2015-10-03 

Yrkanden 
Ordforande Tomas Kullberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Eva Molnar (KD) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordforande Tomas Kullberg (S) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta i 
enlighet med sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14 som sitt eget och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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(§123 forts.) 

Särskilt yttrande 
Eva Molnar lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 123. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ 2016-12-07 
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§ 124 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dm: HM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Johannesson från samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om olika aktuella 
infrastrukturprojekt som påverkar Hölö-Mörkö kommundel. 

Farleden frän Landsort 
Förändrat riksintresse - remiss frfm Trafikverket 

19 (30) 

Trafikverket har skickat ut en remiss gällande förändrat riksintresse för farleden från Landsort, 
remisstiden är väldigt kort och beslut om remissvar kommer att fattas av kommunstyrelsen. 

För Södertäljes del innebär den nuvarande förändringen att riksintresse hävs från Mörkösidan 
och läggs närmare Botkyrkasidan samt att det riksintresse som idag finns väster om Fifång 
också hävs. Vid Oaxen kommer riksintresse (farleden) att ligga kvar så som den är idag. 
Hastigheten kommer dock att sänkas avsevärt och en miljökonsekvensbeskrivning kommer att 
visa på de eventuella skador som kan uppstå på Oaxen i samband med att tyngre trafik kommer 
att trafikera farleden. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer också att påpeka nödvändiga 
förändringar för att minimera påverkan på land. 

Sjöfartsverkets samriJd 
Johannesson informerar också om Sjöfartsverkets pågående samråd kring arbete med den nya 
farleden in till Södertälje, den så kallade Landsortsfar leden. (Nämnden har tidigare fått 
information på sammanträdet 2015-04-07 § 24.) 

Den nya landsortsfarleden kommer att vara en betydligt säkrare farled än den som finns idag, 
man kommer att fördjupa den och den nya dragningen kommer att innebära fårre tvära girar för 
båttrafiken. För utbyggnaden kommer det att krävas viss sprängning och muddring men inget 
land ovan vattenytan kommer att påverkas, när arbetet med att spränga och muddra kommer att 
påbörjas är inte beslutat men troligen inte före 2019. 

Just nu arbetar Trafikverket och Sjöfartsverket med att sammanställa en 
miljökonsekvensbeskrivning och få till stånd de olika tillstånd som krävs. Än så länge finns 
ingen exakt tidplan för när den nya farleden kommer att vara igång men gissningsvis runt år 
2021-2022. 

Hemsida: http ://www .sj ofartsverket.se/ sv /Sakra-farleder/Landsortsfarleden/ 

Pendeltåg till Hölö - äterrapportering av uppdrag 
Nämnden diskuterar tillsammans med Johannesson gällande dagens läge samt kommande steg i 
processen med att få tågtrafik till Hölö. Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att 
utreda möjligheterna till en dialog för att få regionaltågen att stanna i Hölö. Nämnden 
poängterar att de även i fortsättning vill arbeta för att på sikt också få pendeltågstrafik att stanna 
i Hölö. 

Riksväg 57 - nuläge 
Arbete med framtagandet av en vägplan för väg 57 har avstannat på grund av att de olika 
inblandade partema inte har lyckats komma överens. Nämnden diskuterar tillsammans med 
Johannesson möjligheterna till att bygga en gång- och cykelväg längs väg 505 och väg 503 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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mellan Hölö och Mölnbo. Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att utreda 
möjligheterna att bygga en gång- och cykelväg längs väg 505 och väg 503 mellan Hölö och 
Mölnbo. 

RUFS 2050 - kort information 
Johannesson informerar kort om RUFS 2050 som är nästa kommande regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen. Från Södertälje kommun kommer man under samrådsprocessen att 
vara drivande i frågan om utveckling av landsbygden. RUFS 2050 pekar ut landsbygdsnoder 
och servicenoder, en landsbygdsnod utgörs av ett samhälle som är en knutpunkt för 
kollektivtrafiken och som har service så som exempelvis skola, äldreomsorg och 
livsmedelsbutik, en servicenod är en mindre ort med kollektivtrafikhållplats och viss service. 
Mölnbo pekas i RUFS 2050 ut som en landsbygdsnod medan Hölö pekas ut som en servicenod i 
och med att orten saknar spårtrafik eller stombusslinje. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att utreda möjligheterna till en dialog 

för att få regionaltågen att stanna i Hölö. 
2. Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att utreda möjligheterna att bygga en 

gång- och cykelväg längs väg 505 och väg 503 mellan Hölö och Mölnbo. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats J o hannesson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 125 En utvecklingsplan för kulturen i södertälje 2017-
2021 - diskussionsärende 

Dnr: HM 16/63 

Sammanfattning av ärendet 
En utvecklingsplanfor kulturen i Södertälje 2017-2021. Utvecklingsplanen har, på uppdrag från 
kultur- och fritidsnämnden, tagits fram av en extern konsult och förväntas antas av kultur- och 
fritidsnämnden och kommundelsnämnderna under våren 2017. Kommundelsnämnderna har nu 
möjlighet att komma med synpunkter på planen. 

Nämnden poängterar att planen nästan helt utelämnar den kultur som finns i Hölö-Mörkö och de 
övriga kommundelarna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Staffan Jonsson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 126 Remissvar: Medborgarförslag "Övergångsställe 
Lämbonäsvägen i Hölö" 

Dnr: HM 16/3 8 

Sammanfattning av ärendet 

22 (30) 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett övergångsställe samt extra 
lyktstolpar på Lämbonäsvägeri. I förslaget till svar föreslås ärendet skickas vidare till 
vägsamfälligheten då kommunen inte är väghållare för Lämbonäsvägen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-11 
Remiss från kommunstyrelsen 2016-05-30: Medborgarförslag "Övergångsställe på 
Lämbonäsvägen", 2016-04-06 
F örslag till svar på medborgarförslaget 2016-11-11 

Yrkande 
Ordförande Tomas Kullberg (S) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret för att 

l . Se över ägarförhållanden på Lämbonäsvägen. Om platsen för det föreslagna 
övergångsstället ligger på samfällighetens mark så vill kommundelsnämnden att 
kontoret ser över möjligheten för kommunen att vara behjälplig som medfinansiär för 
övergångsställe. 

2. Utreda möjligheten att kommunen är med som kravställare när det gäller belysning av 
den aktuella platsen på Lämbonäsvägen. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremittera ärendet för att uppdra till kontoret för att: 

l. Se över ägarförhållanden på Lämbonäsvägen. Om platsen för det föreslagna 
övergångsstället ligger på samfällighetens mark så vill kommundelsnämnden att 
kontoret ser över möjligheten för kommunen att vara behjälplig som medfinansiär för 
övergångsställe. 

2. Utreda möjligheten att kommunen är med som kravställare när det gäller belysning av 
den aktuella platsen på Lämbonäsvägen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/J essica Frebeli us 
F örslagsställaren 

2016-12-07 
Just~ u m Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 127 Remiss av strategi för ökad medborgardialog 

Dnr: HM 16/56 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har på uppdrag av demokratiberedningen tagit fram ett förslag till en 
strategi för ökad medborgardialog. Kommunstyrelsen remitterade strategin till kommunens 
nämnder. Strategin innehåller bland annat principer för användandet av medborgardialoger i 
Södertälje kommun, när medborgardialog bör användas, olika typer av medborgardialoger och 
andra insatser samt ansvar och uppföljning. 

Kommundelsnämnderna (KDN) arbetar idag på olika sätt med dialog med medborgarna, genom 
politikerhörnor på bibliotek, verksamhetsbesök, medborgardialoger samt vardaglig 
kommunikation. KDN välkomnar därför en strategi för detta for att få mer stöd i frågan, men 
villlyfta några aspekter; gällande KDN:s roll, hemsidan samt systemet för årlig uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-11-14 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-09-12 
Demokratiberedningens skrivelse, 2016-08-24 
Kommunstyrelsens kontors strategi för ökad medborgardialog, 2016-08-18 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner kontorets förslag till svar på remissen Strategi for ökad medborgardialog 

Beslutet skickas till 
Akten 

~ignum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-01 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 128 Ekonomisk information 

Dnr: HM 16/04 

Underlag 
Ekonomirapport oktober 2016- Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 129 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 16/04 

Cerstin Sjölund (V) är kontaktpolitiker för äldreomsorgen och rapporterar om möte på 
Wijbackens vård- och omsorgsboende. Torsdagen den 15 december kl.14.00 är hela nämnden 
inbjudna till Wijbackens vård- och omsorgsboende för att se hur det blev efter ombyggnationen. 
Den formella invigningen av ombyggnationen kommer att ske i februari. 

Ordförande Tomas Kullberg (S) tillägger att han också varit i kontakt med Wijbacken och att de 
är väldigt glada och tacksamma för de reinvesteringsmedel som nämnden biföll dem vid förra 
sammanträdet, 2016-10-27 § 105. 

Ordförande informerar också om att han deltagit på Telge Bostäders styrelsemöte där han 
pratade med bolagets VD Eva Nygren om förutsättningarna att bygga två etapper till på 
Wijområdet. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 130 Kontoret informerar 

Dnr: HM 16/04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar: 

• Controller Christer Ahrling har slutat och en ny person, Rebecka Adam, har anställts och 
börjar sin anställning den l mars 2017. Under tiden då kommundelsnämnderna saknar 
controller hjälper Vivian Ichu och lngela Heden till med ekonomin. 

• Påminnelse om att ledamöterna ska komma ihåg att anmäla sig till nästa veckas 
verksamhetsplaneringsdag for kommundelsnämnderna. 

• Europadirekt- Evenemang den 13 december med lunch och paneldiskussion om EU
året som har varit. Chefen for kommissionens representation i Sverige kommer att 
närvara tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och Henrik Brors 
som är journalist. Rebecka skickar inbjudan till nämnden. 

Nämndsekreterare Josefine SchUtzer informerar: 

• Gällande Solviksgrindar. Trafikverket informerar om att en stängning av 
järnvägsövergången inte kommer att ske utan att trafikverket nu ser över olika 
möjligheter till en planfri korsning (över/under) genom upprättande av en vägplan. 

• Gällande remiss från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Samrådsremiss om 
Sörmlands regionala trafiliförsörjningsprogram. Remissvaret ska vara stadskansliet 
tillhanda senast den 16 januari för att beredas till kommunstyrelsen. Remissvaret 
kommer därfor inte att hinna komma upp till nämnden för beslut utan kommer att 
diskuteras på nämndens första presidium i januari for att därefter beslutas genom 
ordforandebeslut. 

• Sammanträdeplanen for 2017 fastställdes vid nämndens förra sammanträde 2016-10-27 
§ 107. Junisammanträde lades då till den 21 juni men det datumet krockar med 
kommunfullmäktiges sammanträde och datumet måste ändras. 
Nämnden diskuterar tillsammans olika alternativ på datum for junisammanträdet och 
kommer fram till att flytta sammanträdet till den 22 juni kl. 9.00. 

• Bjärtstartare-den bjärtstartare som finns på skolan är anmäld till hjärtstartarregistret. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att ändra sammanträdestiderna for 2017 och flyttajuninämnden till den 22 
juni kl. 9.00. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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§ 131 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 16/04 

Kultur- och fritidskontoret 
• Skrivelse 2016-10-28 "Kulturcentrum Hö l ö Kyrkskola" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Ordförandeprotokoll2016-11-23 Nr A 6/4 § 4 "Ändring av sammanträdeplanen" 

stadsbyggnadsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-11-22 § 180 "Översyn av bygglovsprocessen" 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 179 ""Inför 30 km/tim vid fårjelägret vid Skansundet"-
medborgarförslag" 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 183 "Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 
april 20 16" 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 185 ""Konstgräsplan och utomhusgym i Hölö-Mörkö 
kommundel" Svar på motion av Tage Gripenstam (C)" 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 187 '"'Södertälje kommun bör ta ansvaret för Natura 
2000/natur-/kulturreservatet på Oaxen" Svar på motion av Tage Gripenstam (C)" 

Trafikförvaltningen 
• Remissynpunkter på trafikförändringsremissen T17, december 2016- december 2017, 

2016-10-24 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Skilleby 4:108, SBN 2016-01624, 2016-10-19 

• startbesked och fastställande av kontrollplan, Skilleby 4:108, SBN 2016-01624, 2016-10-20 

• Slutbesked, Vrå 4:1, SBN 2014-01014, 2016-10-17 

• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Lindsberg 3:5, SBN 2016-01676, 2016-10-20 

• startbesked rivning, Oaxen 1:45, SBN 2015-02885, 2016-10-19 

• Bygglov, Oaxen 1:45, SBN 2016-01666, 2016-10-21 

• startbesked och fastställande av kontrollplan, Lindesberg 3:5, SBN 2016-01676, 2016-10-20 

• Startbesked, Oaxen 1:45, SBN 2016-01666, 2016-10-24 

• Protokoll tekniskt samråd, Oaxen 1:45, SBN 2016-01666, 2016-10-19 

• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Sund 1:17, SBN 2016-01212, 2016-10-27 

• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Österby 1:17, SBN 2015-00368, 2016-10-25 

• startbesked och fastställande av kontrollplan, Österby 1:17, SBN 2015-00368, 2016-10-28 

• startbesked och fastställande av kontrollplan, Sund 1:17, SBN 2016-01212, 2016-10-27 

• Avskrivning, stavsnäs 1:2, SBN 2010-00345, 2016-10-24 

• Slutbesked, Trappstenen 3, SBN 2015-02124, 2016-11-15 

• Protokoll från slutsamråd, Trappstenen 3, SBN 2015-02124, 2016-11-14 

• Slutbesked, Borrsläggan 7, SBN 2015-01702, 2016-11-14 

• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Oaxen 1:24, SBN 2016-00285, 2016-11-15 

• Slutsamråd, Borrsläggan 7, SBN 2015-01702, 2016-11-14 
• startbesked och fastställamde av kontrollplan, Oaxen 1:24, SBN 2016-00285, 2016-11-15 

• Startbesked, stenborret 2, SBN 2016-02559, 2016-11-10 

• Startbesked, Oaxen 1:51, SBN 2016-02561, 2016-11-10 

• Ansökan avskrives/återkallas, Åkerby 2:42, SBN 2016-01475, 2016-11-11 

• Avskrivning, Eneby 2:4, SBN 2015-02417, 2016-11-15 

• Slutbesked, Egelsvik 3:1, SBN 2016-01853, 2016-11-07 

• slutbesked för installation av eldstad, Grävsta 16:10, SBN 2016-00827, 2016-11-18 

• Slutbevis, Hölö-Kjulsta 4:2, SBN 2011-00875, 2016-11-22 

• Ansökan avskrives/återkallas, Ängsholm 5:6, SBN 2016-01989, 2016-11-14 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Ordförandeprotokoll 2016-11-0 l § 3 "Ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus, Hölö-V reta l :29 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista äldreomsorgen perioden 2016-10-01-2016-10-31 

Utbildningskontoret 
• "Ansökan om utökad placeringstid under pågående sjukskrivning" 2016-10-27 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-11-28, 16-29 § 29 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-07 
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(§132 forts.) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 

Utdragsbestyrkande 
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§ 133 Övriga frågor 

Dnr: HM 16/05 

Sammanfattning av ärendet 
Haiko Ratzburg (M) tar upp frågan om att ta ett samlat grepp kring de detaljplaner som finns i 
Hölö-Mörkö för att se över hur man kan bygga ut och utveckla kommundelen i den riktning 
som nämnden vill. 

Ordförande samtycker och föreslår att nämnden beslutar om att ge ett uppdrag till 
samhällsbyggnadskontoret att komma fram med en sammanställning av detaljplanerna till 
nämndens sammanträde i februari. 

Nämnden diskuterar tillsammans och kommer fram till att man under våren också behöver 
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att arbeta fram en informationspunkt om plan- och 
bygglagen (PBL) där man kortfattat går igenom PBL och redovisar för de delar av lagen som 
vanligtvis berör nämnden i deras beslutsfattande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att: 

l. Ta fram en sammanställning av detaljplaner i Hölö-Mörkö kommundel till nämndens 
sammanträde i februari. 

2. Arbeta fram en informationspunkt om plan- och bygglagen (PBL) där man kortfattat går 
igenom PBL och redovisar för de delar av lagen som vanligtvis berör nämnden i deras 
beslutsfattande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/planenheten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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Kristdemokraterna 
SÄRSKILT YTTRANDE 
Vårdinge - Mölrrbo konmtttAEielsnä~r 

11-8 1-8 - H~rkö ;::o vnr.1ce ncfelsnc!(J1/Jf1(l 3D. novet/J1hf21 

Mobbning i ~kolan . (( 1 
f~ l ~- N~ dc 6' tCO rnrn Uf/Jcl~ fsnci i!I/J//IJ Q @Yl 3V nov'e-VVltJ~{ 
\Lårdinge ~-MelflbG. kommundelsnämnd beslutade den..29'-november att anta kontorets 
tjänsteskrivelse om motionen om Mobbning i skolan. 

En del i svaret som Kristdemokraterna tycker är mycket positivt är att alla elever i 
Södertälje garanteras att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården. 

Enligt skollagen råder nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Vuxna inom 
förskola och skola är pliktiga och skyldiga enligt svensk lag att förebygga, utreda och 
motverka all form av kränkande behandling av barn och elev. Enligt 6 kapitlet i skollagen, 
lagen reviderades så sent som 2010, stipulerar att den som driver skolan, om det är 
kommunal skola är det kommunens ansvar att va~e verksamhet, ska: 

Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. 

Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling. 

Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling . Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram 

planen. 

Lever upp till den så kallade anmälningsskyldigheten. Om skolpersonalen får veta 

att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är 

de skyldiga att informera rektor och huvudmannen, det vill säga den som driver 

skolan. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. 

Enligt skollagen är det förbjudet för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev 

-till exempel säga taskiga saker, hota eller använda våld. 

Lärarna är skyldiga att skapa en trygg miljö i skolan. Det kan ibland innebära att 

de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder, till exempel visa ut en elev 

från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande behöver det inte 

vara det i lagens mening. 

Att Södertälje kommun följer svensk lag är en given utgångspunkt. Att lagen genomsyrar 
verksamheten och att värdegrundsarbetet är väl förankrat är tillika en självklar förutsättning . 

Det Kristdemokraterna vill är att peka på en rad olika förbättringsområden med vår motion. 
Arbetet med att motverka mobbning går att förbättra. 
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Dels genom ett barnrättsombud, som ska arbeta med stötta elever och föräldrar som inte 
får den hjälp och det stöd i skolan de har rätt till. Att huvudmannen i det avseendet hänvisar 
till egen personal är inte att anse vara den hjälp föräldrar och elever efterfrågar, det 
upplevda jävsförhållandet är en del i problematiken Kristdemokraterna vill komma åt. Det 
är en autonom aktör Krisdemokraterna har i åtanke med ett barnrättsombud. 

Dels hänvisar Kristdemokraterna även till kräva att skolorna årligen i Södertälje redovisar 
hur de arbetar för att förankra skolans värdegrund och motverkar mobbning. l en sådan 
redovisning är elevernas och barnens engagemang för att ta fram planen lagstiftad, vi 
saknar en tydlig redovisning som uttryckligen visar barnens och eleverans konkreta arbete 
med att ta utforma den årliga planen för kränkande behandling. 

Kristdemokraterna anser därför att kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-1 0-14 som 
ofullständig och otillräcklig . 

SO?L Jtmc J 
Eva Molnar 
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