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Närvarande 

Ledamöter Tomas Kullberg (S), ordförande§§ l, 3-19 
Bo Ohlson (S) 
Britt-Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP), l :e vice ordförande 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) §§1-3, 5-19 
Linda Chalkias (C), 2:e vice ordförande 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Anne-Marie Friström (S) tjänstgörandeför Tomas Kullberg (S) § 2 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Gertrud Westin Sjödahl (L) 
Mari-Ann Lundgren (C) tjänstgörandeför Eva Molnar (KD) § 4 
Göran Lidman (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Pia Forsell, planarkitekt 
Katja Ahlström, bygglovshandläggare 
Sofi Cyreus, samhällsbyggnadsstrateg 
Jan Lindgren, rektor Hölöskolan 
Vivian Ichu, ekonom/controller 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd inleder sammanträdet med att hålla en tyst minut för Ulla 
Sandberg (S). 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~tf\-~/ 2017-02-02 
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Innehållsförteckning 

Närvarande OOOOOOO OOOO OO OOOOOOOO oooo oo ooooooooo ooooooooooooooooo ooooo oooooooo ooooo ooooooooo oooooooooo oooo ooooooooooo oooo Oooooooooo ooo ooooo oo ooooooooooooooooo2 

§ l Fastställande av dagordning OOOoOoOOOoOOoOOOOOOOO OO OOO OO o0000000 0000000 00000 00000000 0000000 00000000 0000 00000000 00000 000000000 00 000000000004 

§ 2 Planbesked för del av Hejsta 9: l oOooOooOOOOOOOOOOOOOO Ooo ooooooooo oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo 5 

§ 3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med förråd med 
lokaliseringsprövning, Hållsnäs l :6 Oooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo oo ooooo oo ooo ooooooooooooooo oooo oooooooooooooooooo 8 

§ 4 Nybyggnad av enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning, Hölö-Ekeby l :360000000000 000 000 11 

§ 5 Information från samhällsbyggnadskontoretoooooooo ooo ooooooo oooo oooooo ooooooo ooo ooooooooooooooo oooooooooooooooo ooooo oooo oo ooo 15 

§ 6 Remissvar: Regionalt trafikförsötjningsprogram Sörmland 2017 oooooooO OOOo oooooOOoooooooooOOO OOOoooooooooooooooo 16 

§ 7 Information från utbildningskontoret ooooOoo oO OO OOOOO oooooooooooo oo ooO OOOO OOO OOOOOOOOOOOOoO OOOOOO OOOOOOOOOOO OOOO OOOOOOoOooOOOOOOOOO 17 

§ 8 skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016 ooo oo ooooooooo oooo oooooooooooooooooooooooooo oooo oooooooooo oo oooooo ooo ooOoOOooo 18 

§ 9 Regler för utköp av elevdatorer. o oOOo o o o o o 0000 o o 00 00 o 00 000 00 o o 00 o o 0000 0000000 00 00000 00 000 o 00 o 00 o 00 00 o 00 00 o 00 0000 o o 0000 00 00 000 00 o 00 o o o o 19 

§ l O Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA), utbildningsverksamheten 0000000000000000000 00000000000 0000 0 20 

§ 11 Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan 000000000 000 0000 000 00 000000000000000000 00 00000000000 0000000000000000000000000021 

§ 12 Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan 
samt ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivåoooo ooo oooooooooooooooooooooooo oooooooooo oooooo oo oooo oooooo oooo oooooo ooo oo22 

§ 13 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017 000000 00000000000 00 000000000000000000000 0000000000 000000000 000 000 00023 

§ 14 Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år" oo oo ooooo ooooooo oooooo24 

§ 15 Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö kommundelsnämndooooooooooooo oooo ooooooooo oo ooooooooooooo oooo ooo ooooooooooooo oo25 

§ 16 Nämndledamöter informerar oooooooo ooooo ooooooo oo oooooooooooooooooooooooooooooooo oooo oooooooO OoOo OOo ooooooooooo ooooooooooooooooooooooo26 

§ 17 Kontoret informeraroooooooooooooooooo oooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooo27 

§ 18 AnmälningsärendenOOOoo OOOo oo oo oooooooOooooooooooooooooo ooo ooooooooo oooooo oooooooooo oooo oooooo oo oooooooooooooooooooooooooo ooooo oo ooo ooooo oo 28 

§ 19 Delegationsbeslut ooo oooooooooooo ooooooooooooooo oooo ooo ooooooooooooo oooo ooo oooooooo ooo ooooo ooo OOoO OOO OOOOO ooooooooooooooo oooooooooooooooo oooo o29 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~~ ~ 2017-02-02 
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§ 5 Information från samhällsbyggnadskontoret 

D nr: HM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 
Sofi Cyreus informerar nämnden om Utbyggnadsstrategin- ett bostadsforsörjningsprogram for 
Södertälje kommun. Utbyggnadsstrategin är egentligen en uppföljning och en implementering 
av delar av översiktsplanen. Innehållsmässigt så kommer ingenting i utbyggnadsstrategin att 
skilja sig från översiktsplanen. 

Södertälje kommun planerar för byggnation av 20 000 nya bostäder tmder en 20-års period. Det 
kräver stor, noggrann och långsiktig planering för att klara av alla infrastrukturena utmaningar 
som utbyggnadsstrategin innebär, 20 000 nya bostäder kräver bland annat en ny trafikstrategi, 
man behöver se över kollektivtrafiken, vatten- och avlopp samt alla samhällsfunktioner så som 
förskola, skola, äldreboenden m.m. Utbyggnadsstrategin blir det underlag som en 
utbyggnadsplan kan baseras på. Under 2017 planerar man att starta med utbyggnadsstrategi för 
Södertälje tätort för att sen fortsätta med Järna tätort, under 2018 planerar man att starta med 
kommunens andra tyngdpunkter, däribland Hölö-Mörkö kommundel. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 6 Remissvar: Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Sörmland 2017 

Dnr: HM 16/63 

Sammanfattning av ärendet 

16 (29) 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland påverkar Södertälje då viss 
kollektivtrafik, främst i de södra kommundelarna genomförs av Sörmlandstrafiken. I huvudsak 
inriktar sig samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar på att remissutgåvan är otydligt när 
det gäller ambitioner och vilka konkreta åtgärder som programmet ska leda till. Förslaget till 
remissvar lyfter också fram att programmet bör bli mer konkret när det gäller samordningen av 
trafiken över länsgränsen mellan Sörmlandstrafiken och SL. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-12 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2017-01-15 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017, remissversion november 2016- februari 
2017 

Yrkande 
Ordförande Tomas Kullberg (S) yrkar på att tillstyrka samhällsbyggnadskontorets förslag till 
yttrande som Södertälje kommuns svar på remissen med tillägg att: 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd vill tydligt understryka vikten av en dialog med 
Särm/andstrafiken for att få ett regionaltågsstopp i Hö/ö. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som Södertälje kommuns 
svar på remissen med tillägg att: 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd vill tydligt understryka vikten av en dialog med 
Sörmlandstrafiken för att få ett regionaltågsstopp i Hölö. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats J o hannesson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-02-02 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Information från utbildningskontoret 

Dnr: HM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 
Hölöskolans rektor Jan Lindgren informerar om Hållbar arbetshälsa på Hölöskolan och 
presenterar statistik över sjukfrånvaron. I augusti 2016 startade skolan med friskvårdstimme för 
alla medarbetare, friskvårdstimmen har varit mycket positiv, både för den fysiska aktiviteten 
som den medför men också för att man under timmen har väldigt roligt och att det bidrar till en 
god sammanhållning lärarna emellan. 

Södertälje kommun har arbetat fram och startat upp med projektet aktiv sjukskrivning som 
innebär att alla medarbetare vid sin första sjukskrivningsdag ringer till sin chef och sjukanmäler 
sig, projektet har sedan tydliga mallar för uppföljningssamtaL Hölöskolan har precis startat med 
aktiv sjukskrivning. Kommunen har också nya mallar för hälsosamtal som ska hållas med varje 
medarbetare som har 3 sjukfrånvarotillfållen eller mer på 6 månader. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 8 skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016 

Dnr: HM 16/76 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen 
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens egna 
skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner. 2016-10-15 fanns 82 
elever, med folkbokföringsadress i Söde1iälje kommun, som saknar känd skolplacering. Av 
dessa var 42 av eleverna inte lokaliserade. Utbildningskontoret i Södertälje kommun har en 
fastställd rutin för bevakning av att skolpliktiga elever är inskrivna i skola samt åtgärder när 
elever inte kan lokaliseras. 

Det finns 120 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50%. 
De kommunala skolorna har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Under året har 
sex anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts av 
resurscentrum. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-17 
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga l 
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2 
Kommunövergripande rutiner för hantering av skolfrånvaro, bilaga 3 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkärmer redovisningen av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 9 Regler för utköp av elevdatorer 

Dnr: HM 16/77 

Sammanfattning av ärendet 
Många skolor i Södertälje kommun ger elever tillgång till en bärbar dator eller läsplatta under 
sin skoltid, så kallad l: l dator eller läsplatta. När eleverna slutar finns önskemål om att kunna 
köpa ut sin dator. Elever som under skoltid får tillgång till l :l elevdator eller läsplatta ges 
möjlighet att köpa ut denna efter avslutad skolgång eller vid flytt/byte av skola. Kostnad för 
elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och kostnadsneutral för kommunen. 
Priserna för att köpa ut sin dator bör sättas samtidigt som eleverna får sin dator, vilket betyder 
att priserna kommer att vara kända för eleverna. I bifogat PM finns rutiner och riktlinjer för 
beslut om att elever ska få köpa sin dator. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-22 
PM - Utköp av elevdatorer 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Regler för utköp av elevdatorer. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-02-02 
Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA), 
utbildningsverksamheten 

Dnr: HM 16/30 

Sammanfattning av ärendet 

20 (29) 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 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 möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom 
skolverksarnheten. Efter att rapporten presenterats i nämnderna fick kontoret i uppdrag att före 
årsskiftet 2016/20 l 7 presentera en handlingsplan. En sådan handlingsplan är nu framtagen i 
samarbete med kommunstyrelsekontorets HR-enhet och säkerhetsavdelningen. Planen ska nu 
presenteras för enheterna och införlivas i kontorets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-1 O 
Handlingsplan risk- och sårbarhetsanalys 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Handlingsplan Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Medskick till protokollet 
Nämnden vill föra fram att de anser att en handlingsplan bör vara mer utförlig, innehållsrik och 

tydlig än vad den handling som har skickats ut som underlag för Handlingsplan for risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) är. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Eva Lindkvist 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 



Sammanträdesprotokoll l 2017-01-26 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 21 (29) 

§ 11 Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan 

D nr: HM 16/7 4 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i 
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar 
och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade 
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföljning till de ämnen eller de 
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av dokumentet 
Riktlinjer for utökad tid i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 20 16-11-17 
Bilaga- Riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner uppföljningen Riktlinjer for utökad tid i grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 12 Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för 
ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt 
ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå 

D nr: HM 16/7 5 

Sammanfattning av ärendet 
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska 
arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Detta är en del av skolans grundläggande 
uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. För att stödja skoloma i detta arbete har 
Södertälje kommun sedan tidigare tagit fram Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero där 
möjliga sanktioner enligt skollagen finns sammanställda. Under vårterminen 2016 följdes 
arbetsron upp med utgångspunkt i styrdokumenten. Resultaten redovisades för nämnderna med 
förslag på ytterligare åtgärder som skolor och huvudman bör vidta med fokus på fyra områden: 
ökad kompetens hos personalen, värdegrundsarbete, samarbete samt trygghet och säkerhet. 

Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppföljning som genomförts gällande 
ytterligare åtgärder som vidtagits för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt av 
effekterna på enhetsnivå. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-21 
Bilaga l -Redovisning av vidtagna åtgärder samr förebyggande och främjande arbete på 
enhetsnivå 

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

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

t~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 13 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017 

Dnr: HM 16/79 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning 
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser, 
idrottshallar och gymnastiksalar. För år 2017 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett 
smärre antal redigeringar, i förhållande till 2015 års taxor och avgifter. 

De förslagna revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och 
fritidskontorets verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-25 
Förslag till avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde
idrottsanläggningar och lokaler 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l . Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med 

kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler. 

2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoretfAnders Siljelöf 

Justerandes signum Anslagsdatum 

00 2017-02-02 
Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud 
friskvårdspeng till alla över 80 år" 

Dnr: HM 16/60 

Sammanfattning av ärendet 

24 (29) 

Mats Siljebrand (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 väckt 
motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år". 

Motionen lyfter fram att de "årsrika" i Södertälje är en stor resurs som på olika sätt har bidragit 
till och fortfarande bidrar till det gemensamma bästa. Att stimulera aktiviteter för äldre skulle 
betala sig i form av ökat välmående. Friskvårdspengen som föreslås uppgå till exempelvis 500 
kronor om året, ska utgå till alla som är 80 år och äldre- utan biståndsbedömning eller annan 
hindrande administration. 

Kontorets bedömning är att den föreslagna friskvårdspengen skulle strida mot förbudet att ge 
understöd åt enskilda. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-11-16 
Motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år", 2014-09-25 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16 med bifogat yttrande 
som sitt svar på motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

Q~~~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 15 Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö 
kommundelsnämnd 

Dnr: HM l 7/09 

Sammanfattning av ärendet 

25 (29) 

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd innehåller en kort analys av 
föregående års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och 
inriktningsbeslut och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens 
internbudget presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att 
rapporteras under 2017. 

Kontorets förslag till nämnden är att: 

l. Fastställa Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
2. Fastställa interbudget 2017 
3. Fastställa fördelningen av reinvesteringsbudget 2017 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-01-13 
Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 2017 inkl. bilagor 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer Verksamhetsplan 2017- Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
2. Nämnden fastställer interbudget för 2017 
3. Nämnden fastställer fördelningen av reinvesteringsbudget 2017 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Samhällsbyggnadskontoret/Homan Gohari 
Utbildningskontoret/JörgenAlm 
Redovisning- och ekonomisupport/Eva Blomberg 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 2017-02-02 
Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM l 7/04 

Britt-Marie Lindell (S) informerar om besök på den nya demensavdelningen på Wijbackens 
vård- och omsorgsboende, Lindell vittnar om en mycket fin utbyggnad och ett positivt besök. 

Ordförande Tomas Kullberg (S) informerar om: 

• att han tillsammans med Hölöskolans rektor har haft ett möte med Telge fastigheter om 
den renovering av Hölöskolan som gjorts. Ordförande anser att man inte nått upp till den 
standard man bör ha vid renovering av en skola. Mötet resulterade i att Telge fastigheter 
eventuellt kommer att stå för ommålning av hela utsidan av skolan. 

• att han har närvarat vid ett styrelsemöte på Kulturcentrum. Kulturcentrum har efterfrågat 
att en representant från nämnden ska sitta i styrelsen. Kullberg diskuterar tillsammans 
med nämnden huruvida det är mer passande att ha en representant från nämnden som 
inte är beslutsfattande i Kulturcentrum, utan bara närvarar. Vid Kulturcentrums nästa 
styrelsemöte den30mars sammanträder Hölö-Mörkö kommundelsnämnd och har 
således inte möjlighet att avvara någon från nämnden. 

• att han har varit i kontakt med skolans bibliotekarie Veronica Gran angående 
politikerhörnan. Veronica och skolans rektor Jan Lindgren har bjudit in ledamöterna att, 
förutom politikerhörna också delta den första onsdagen i varje månad när skolan äter 
lunch på biblioteket, första mötet är den l februari, samma datum som årets första 
politikerhörna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/V eronica Gran 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ ~ 
Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 17 Kontoret informerar 

Dnr: HM 17/04 

Samordnare Rebecka Ryblad påminner om de anvisningar som hon har skrivit in i 
verksamhetsplanen gällande politikerhörnan och efterfrågar nu samma sammanställning 
gällande de biblioteksträffar med skolans elever som nämnden eventuellt kommer att delta vid 
på dagtid första onsdagen i varje månad. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-02 
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§ 18 Anmälningsärenden 

Dm: HM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-11-28 § 208 "Mål och budget 2017-2019 samt taxor och avgifter 2017 

• Protokollsutdrag 2016-12-19 § 229 "Digital distribution av sammanträdeshandlingar" 

• Protokollsutdrag 2016-12-19 § 237 ""Stärk demensvården genom att anställa en 
demenssjuksköterska" Svar på motion av Ingrid Hult och Göran Lid man, båda (SD)" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2016-12-16 § 236 "Redovisning av internkontroll2016 och förslag till 

internkontrollplaner för 2017" 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-12-14 § 168 "Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med 

vårdutbildningar på högskolenivå" 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-12-08 § 129 "Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017" 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-11-15 § 51"Likställa upphandlade verksamheter med kommunens 

egna" 

• Protokollsutdrag 2016-11-15 §53 "Samverkansavtal mellan länets kommuner och universitet 
och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Svar på brev angående kollektivtrafiken Hölö-Södertälje-Skärholmen/Kungens kurva, 2017-01-

12 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~. 2017-02-02 
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§ 19 De legat ionsbeslut 

Dnr: HM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-02 § 02 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-03 § 03 

• Slutbesked, stenbrottet 2, SBN 2016-02553, 2016-11-28 

• Slutbesked, Oaxen 1:1, SBN 2016-00186, 2016-12-07 

• Startbesked, Kantningen 11, SBN 2016-02661, 2016-12-07 

• Ansökan avskrives/återkallas, Grävsta 16:1, SBN 2015-01433, 2016-11-22 

• Bygglov med startbesked, stenhammaren 6, SBN 2016-01513, 2016-12-19 

• Bygglov, Hejsta 9:11, SBN 2016-01072, 2016-12-15 

• Bygglov, Broby 6:2, SBN 2016-01367, 2016-12-21 

• Bygglov, Broby 6:3, SBN 2016-01362, 2016-12-21 

• Slutbesked, Kantningen 11, SBN 2016-02661, 2016-12-30 

• Bygglov, Eneboda 1:10, SBN 2016-01767, 2017-01-20 

• Startbesked, Hejsta 9:11, SBN 2016-01072, 2017-01-11 

• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Hejsta 9:11, SBN 2016-01072, 2017-01-11 

• Bygglov, Eneboda 1:21, SBN 2016-01507, 2017-01-11 

• Slutbesked, Bökesta 3:6, SBN 2014-01121, 2017-01-04 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-11-28, nr 16-30 § 30 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-12-01, nr 16-31 § 31 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-12-01, nr 16-32 § 32 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista perioden 2016-11-01-2016-11-30 

• Delegationslista perioden 2016-12-01-2016-12-31 

Ordförandebeslut Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Sammanträdesprotokoll2017-01-24 §l Yttrande om "En mer flexibel ämneslärarutbildning" 

(Dnr hos Regeringskansliet U2016/04953/UH) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

e~~ 2017-02-02 
Utdragsbestyrkande 


