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Lennart Karlström (V) 
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§ 20 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~« ({Jv 2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 

4 (33) 
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§ 24 Resultat föräldraenkät HT 2016 

Dnr: HM l 7/02 

Sammanfattning av ärendet 
Denna enkätundersökning riktades till vårdnadshavare inom förskola och grundskola. 

Svarsfrekvensen på årets föråldraenkät var högre än föregående år i både förskolan och 

grundskolan. Vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 gav högst poäng gällande 

personalens bemötande samt vetskapen om vem man som förälder ska vända sig till på skolan. 

Vårdnadshavare till barn i förskolan gav högst poäng på påståendet som berör barns möjlighet 

att skapa och kommunicera med olika material och uttrycksformer samt barns trygghet. 

Resultatet av enkäten visar att grundskolan fick lägst poäng vad gäller studieron i klassrummen 

och att förskolan fick lägst poäng på påståendet om personalen har höga förväntningar på 

barnen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-09 
Bilagor: 
Resultatsammanställning föråldraenkät för förskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå 
och förskoleområdesnivå 
Resultatsammanställning föråldraenkät för grundskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå 
och skolnivå 
Enkätmallen för vårdnadshavare inom förskolan 
Enkätmallen för vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten från föräldraenkäten. 

Medskick till protokollet 
Nämnden vill uppmärksamma kontoret på att siffran på antal svar (8st) i rutan som redovisar 
svarsfrekvens för skolan inte överensstämmer med den siffran som senare i handlingarna 
redovisas (18st). 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9 

Dnr: HM 17/08 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av betyg 

för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06 

Bilaga: Resultat grundskola ht16- Kommentarer och analys 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden 

D nr: HM l 7/07 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna beslutade våren 2016 om ett nytt system för 
fördelning av elever på våra grundskolor. Systemet träder i kraft i samband med placering av 
elever inför höstterminen 20 l 7. Det baseras i första hand på vårdnadshavamas önskemål om 
skola. Om det är fler elever som önskar en skola än det finns platser är det den relativa 
närhetsprincipen som styr vilka elever som placeras på skolan. I samband med detta tas de så 
kallade basplaceringsområdena bort. Förändringen innebär att delegationsordningen behöver 
revideras. Förändringarna framgår av bifogad delegationsordning och avser punktema C.2-4 
som avser beslut kring skolplikten, punkten E.2 som avser beslut kring placering i F-klass, 
nuvarande punkten F.2 som utgår samt nyvarande F.4 som gäller placering i grundskolan. 

Vidare finns behov av tydlighet i delegationen kring elevhälsans medicinska uppdrag. Två nya 
punkter har lagts till delegationsordningen, A.l5 och A.l6. Vidare har delegationsordningens 
punkt G.3 beslut om skolplacering av elev inom grundsärskolan mot föräldrarnas vilja ändrats 
från rektor till verksarnhetschefResurscentrum. Förändringen följer att delegat som beslutar om 
mottagande i särskolan även beslutar om placering vid skolenhet. Ä ven dessa förändringar 
framgår av bifogade delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06 
Delegationsordning för utbildnings- och kommundelsnämnderna, 2017-02-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 Skolplacering av grundskoleelever (Dnr UN 151106) 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2017-02-23 med föreslagna förändringar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Gannå 

Anslagsdatum 

2017-03-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Översyn av förslag till förändring av avgift till 
fritidsklubb 

Dnr: HM 17/17 

Sammanfattning av ärendet 

20 (33) 

För barn i fritidsklubb debiteras idag en teminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp. 
Utöver detta b~talas måltider till självkostnadspris till respektive skola. Då detta system innebär 
en stor administration för skolor med kontanthantering för såväl skolor som elever alternativt 
fakturering finns det anledning att se över detta system. 

Utbildningskontoret föreslår att avgiften för fritidsklubb debiteras månadsvis och omfattar den 
nuvarande teminsavgiften som är en procent av aktuellt basbelopp uppdelat per månad samt att 
avgiften även inkluderar ett fast månadsbelopp för måltider enligt självkostnadspris. 
Faktureringen av detta skall ske centralt på utbildningskontoret Detta föreslås träda i kraft från 
och med vårterminen 2018. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03 
Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, dnr UN 16/082 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 28 Ansökan om föreningsbidrag 2017, Hölö-Mörkö 
Hembygdsförening 

Dnr: HM 17/15 

Sammanfattning av ärendet 

21 (33) 

Hölö-Mörkö Hembygdsförening har ansökt om föreningsbidrag med 45 000 kronor till sin 
verksamhet i Hölö-Mörkö. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat förslag till avtal gällande 
föreningsbidrag till Hölö-Mörkö Hembygdsförening. Avtalet gäller för 2017 och bidrag med 
20 000 kronor utgår till föreningen för cirkel verksamhet, arkivverksarnhet, tryckkostnader och 
ökad lokalhyra. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-01 
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 
Hölö-Mörkö Hembygdsförenings bidragsansökan 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
l. Hölö-Mörk ö Hembygdsförening beviljas bidrag med 20 000 kronor år 2017 enligt 

villkor upprättat i avtal. 
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning 
Hölö-Mörkö Hembygdsförening 

J~sterandes signum Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Intentionsavtal för markanvisning för del av 
Wijområdet 

Dnr: HM 17/16 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sedan många år tillbaka haft intentioner att planera för ökat 
bostadsbyggande i Hölö. Wij-området i norra Hölö pekades ut i Översiktsplan 2004 som ett 
utbyggnadsområde och 2005 beslutade Hölö-Mörkö kommundelsnämnd om att utreda 
möjligheten att utveckla området med nya bostäder och en förskola. Detta ledde fram till att ett 
program för Wij-området togs fram 2007. Översiktsplanen Framtid Södertälje 2013-2030 har 
också pekat ut Hölö som en tyngdpunkt som ska utvecklas. Under våren 2016 annonserades en 
markanvisning för Wij-området. Följande sex (6) exploatörer skickade in förslag för att erhålla 
en markanvisning inom Wij-området; 

• Byggbolaget Södermalm AB 

• Eriksson och Ahlqvist AB 

• FB Bostad AB 

• JGEW Bostad AB 

• L&A Hyresfastigheter AB 

• Paradoumo Hus AB 

Samtliga bolag har genomgått en motpartsgranskning enligt Södertäljes markanvisningspolicy, 
utförd av en extern firma. Förslagens innehåll har bedömts av en grupp tjänstepersoner från 
plan- samt projekt- och exploateringsenheten där hänsyn tagits till bland annat förlagens 
helhetstänk, arkitektoniska utformning, anpassning till omgivning, blandning av bostadstyp
/upplåtelseformer och hänsyn till miljön. Exploatörernas referensprojekt har granskats via 
intervjuer med tidigare avtalsparter om hur samarbetet fungerat, projektens kvalite, tidplan och 
arbetsmilj öl säkerhet. 

Kommunen kan ge en markanvisning under olika skeden i planprocessen, detta beroende på 
projektets förutsättningar och behov. Markanvisningar i tidiga skeden regleras genom ett 
intentionsavtal, som i ett senare skede ersätts av ett genomförandeavtal innan marken överlåtes 
till exploatören för byggnation. Tanken med att teckna ett intentionsavtal när detaljplanen för 
Wij-området fortfarande befinner sig i ett tidigt skede är att säkerställa detaljplanens 
genomförande. Exploatörer som tas in i tidiga skeden ska därför ha förmåga att beakta 
genomförandeperspektivet i kommunens arbete med detaljplanen och gestaltningsprinciper. 

Samhällsbyggnadskontoret förslår att kommunen tecknar ett intentionsavtal med FB Bostad AB 
för en del av Wij-området. FB Bostad AB förslås som avtalspart under detaljplaneprocessen 
eftersom deras inlämnade förslag till markanvisning visar en god förmåga att planera utifrån ett 
helhetsgrepp. FB Bostad AB vill utveckla Wij-området med en blandning av olika småskaliga 
hustyper och arkitektur inspirerad av sörmländsk trähusbebyggelse. Förlaget visar genomtänkta 
gemensamrna ytor, en blandning av olika bostadstyper med hänsyn till Hölös karaktär och 
historia. Dessutom har FB Bostad erhållit en mycket positiv referens från en närliggande 
kommun där bolaget haft en markanvisning. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
1 
l 2017-03-08 
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(forts. § 29 Dn r: HM 17 /16) 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03 
Intentionsavtal för Wij-området 
FB Bostad ABs förslag för Wij-området 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker intentionsavtalet med exploatören FB Bostad AB för en del av Wij
området. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Projekt-och exploatering 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 

23 (33) 
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§ 30 Information från säkerhetsavdelningen 

D nr: HM 17/04 
\..__ 

Sammanfattning av ärendet 

24 (33) 

Per Tegel, säkerhetschef och Åke Martinsson, samordnare vid säkerhetsavdelningen informerar 
om Södertälje kommuns arbete kring krisplaner. Tegel och Martinsson presenterar kommunens 
styrdokument vad gäller krishantering, Krisplan 2015-2018. Det är lagstadgat att alla Sveriges 
kommuner måsta ha en fungerande krishantering och ansvara för krishanteringen inom 
kommunens geografiska område, samt ansvarar för att kunna samarbeta krishanteringen 
tillsammans med andra aktörer inom kommunens geografiska område. Krisplan 2015-2018 
beskriver en gemensam modell för krishantering, modellen utgår från en oönskad händelse av 
generell typ och alla aktörer i kommunens organisation ska oavsett händelse utgå från modellen 
i krisplanen. Kommunens olika organisationer har krisledningsgrupper som utbildas i 
krisledningsmetodik och man utgår då från Krisplan 2015-2018. Som komplement till 
krisplanen finns en akutplan som ska finnas på alla kommunens enheter, verksamheter och 
arbetsplatser. Vid händelse av extraordinär situation finns det i kommunen en 
krisledningsnämnd som kan aktiveras vid behov. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Information från Destination södertälje 

Dnr: HM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 
Monica lvnäs från Destination Södertälje informerar om: 

Turistprogrammet 
lvnäs ansvarar för kommundelarna i turistprogrammet och kommer under våren uppvakta 
kommundelsnämnderna för att hitta sätt att inventera behoven som finns för att utveckla 
kommundelarna turistiskt. Under mars kommer lvnäs att träffa ordförandena i 
kommundelsnämnderna samt aktiva aktörer, så som företagare och föreningar m.m. i bygderna 
för att hitta former för ett nätverk för att kartlägga olika turistmål. Turistprogrammet består av 
fyra delar varav den första handlar om att kartlägga olika turistmål. Nämnden diskuterar 
tillsammans med lvnäs olika turistattraktioner i kommundelen som kan vara aktuella för 
turistpro grammet. 

Företagarträffa r 
Destination Södertälje har varit ute och besökt företag i Järna och ska nu vidare mot resten av 
kommundelarna får att besöka de företag som finns där. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2017-03-02 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 32 Svar på medborgarförslag "Inför 30km/tim. vid 
färjeläget vid Skansundet 

Dnr: HM 16/68 

Sammanfattning av ärendet 

26 (33) 

I ett medborgarförslag föreslås en hastighetssänkning till 30 km/tim vid färjeläget vid 
Skanssundet. Vägområdet tillhör Trafikverket och ligger utanför tätortsgräns, kommunen kan 
således inte bestämma över hastighetsgränsen på platsen. 

Inga önskemål har inkommit tidigare från arrendatom som ansvarar för camping och restaurang. 
Området är markerat för köbildning och "färja". 

Trafikverket är väldig restriktiva med 30 km/tim skyltning och kommer troligen, likt Södertälje 
kommun, föreslå oförändrad hastighetsgräns och skyltning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16 
Medborgarförslag "Inför 30 km/tim vid färjeläget vid Skanssundet", 2016-11-09 

Yrkanden 
Tf ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget och uppdrar till kontoret att 
tillskriva Trafikverket för att uppmana om att trafiksäkra platsen i enlighet med 
medborgarförslaget. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden bifaller medborgarförslaget och uppdrar till kontoret att tillskriva Trafikverket för att 
uppmana om att trafiksäkra platsen i enlighet med medborgarförslaget 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
F örslagsställaren/Yl va-L i Gustafsson 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Svar på medborgarförslag "Sänk hastigheten från 70 
till 50 och gör ett övergångsställe vid stav, Hölö" 

Dnr: HM 16/31 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås hastighetssänkning från 70 till 50 km/tim och att ett 
övergångsställe görs vid Stav, Hölö. 

Vägen tillhör Trafikverket och kommunen har ingen direkt rådighet i frågorna. Möjligheten att 
påverka Trafikverket och länsstyrelsen att sänka hastighetsbegränsningen på en riksväg kräver 
speciella skäl. Vid Stav kan inte Södertälje kommun se att det skälet finns men självklart kan 
frågan ställas till Trafikverket 

Om det ska anläggas ett övergångsställe är en förutsättning att hastigheten på sträckan är lägre 
än 70 km/tim. Trafikverket rekommenderar numera inga övergångsställen där det är 70 km/tim. 
Det som kan göras är en passage, det är en tillrättalagd plats att passera men utan skyltar för 
markering för övergångsställe. statistiskt sker fårre olyckor på dessa platser så det kan vara att 
föredra. 

Båda dessa förslag behöver drivas mot Trafikverket, kommunen kan ta upp frågan vid aktuella 
möten, men frågeställaren har själv möjlighet att ställa frågan till www.trafikverket.se. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-22 
Medborgarförslag "Sänk hastigheten från 70 till 50 och gör ett övergångsställe vid Stav, Hölö", 
2016-15-12 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22 som sitt svar på 
medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
F örslagsställaren/M Olsson 

2017-03-08 
Justerandes signum 

,C C(Jt. 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Svar på motion av Centerpartiets (C) 
fullmäktigegrupp "Arbeta för att Trafikverket tar över 
ansvaret för färjan mellan Mörkö och Oaxen" 

Dnr: HM 14/52 

Sammanfattning av ärendet 

28 (33) 

En motion har inkommit där Trafikverket föreslås ta över driften av fårjan mellan Mörkö och 
Oaxen. Då kommunen inte driver fårjelinjen så är det inte möjligt för kommunen att driva 
frågan mot Trafikverket 

På Trafikverkets avdelning för nationell planering finns en fårjesamordnare som arbetar som 
beställare gentemot Trafikverkets Färjerederi. Färjerederiet bedrivs som en resultatenhet, 
fristående från Trafikverkets ordinarie verksamhet. 

Trafikverket Region Stockholm tar beslut om eventuellt nya leder att trafikera. 

Den som är huvudman för trafiken mellan Mörkö och Oaxen, som nu är enskild, kan inkomma 
med en ansökan om att göra fårjeleden statlig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 20 l 7-02-16 
Motion "Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för fårjan mellan Mörkö och Oaxen", 
2014-06-16 

Yrkanden 
Tf ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Mari-Ann Lundgren (C) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Tf ordförande Mats Pertoft (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden 
besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16, som sitt svar 

på motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Mari-Ann Lundgren (C) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Arsbokslut 2016 - Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

D nr: HM l 7/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för perioden januari
december 2016. Enligt Mål- och Budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även 
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har per sista december ett totalt kommunbidrag om 87,4 mkr 
och ett resultat på 2,8 mkr, vilket är 1,1 mkr mer än prognosen i delårsbokslut per augusti. 
Överskottet beror främst på att reserverade medel för äldreomsorgen inte utnyttjas. 

Verksamhetsmålen samt personalmål uppfylls i den sammanvägda läges bedömningen, med den 
sammanvägda bedömningen OK. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2016 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-27 
PM "Årsbokslut 2016 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd" med bilagor 1-7 

Yrkanden 
Tf ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Kalle Öholm (M) yrkar på att överlämna Årsbokslut 2016-Hölö-Mörkö kommundelsnämnd till 
kommunstyrelsen utan att godkänna den. 

Mariusz Kawecki (SD) yrkar bifall till Kalle Öholms (M) yrkande. 

Proposition 
Tf ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet 
med sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Årsbokslut 2016- Hölö-Mörkö kommundelsnämnd och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Kalle Öholm (M) och Mariusz Kawecki (SD) reserverar sig till protokollet till förmån för sina 
egna yrkanden. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ledningsstöd ekonomi 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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(forts § 35 Dn r: HM 17 /20) 

Kommunstyrelsens kontor/redovisning och ekonomisupport 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
SamhällsbyggnadskontoretN era Donnert och Johanna Friberg 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

/IYf 2017-03-08 
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§ 36 Kontoret informerar 

D nr: HM 17/04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att den nya controllern för kommundelsnämnderna, 
Rebecka Adam började sin tjänst den l mars. 

Nämndsekreterare Josefine Schiitzer informerar om att ansökan för ärendet Planbeskedför del 
av Hejsta 9:1, som återremitterades i nämnden vid sammanträdet 2017-01-26 § 2, har dragits 
tillbaka av sökanden och ärendet avslutas därför. 

Kopia skickas till 
Akten 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll2017-0l-26 § 2 
Samhällsbyggnadskontoret 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-01-30 § 10 "Styrande dokument i Södertälje kommun" 
• Protokollsutdrag 2017-01-30 § 14 "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg" Svar på 

motion av Tommy Hansson {SD) 

Utbildningskontoret 
• Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i södertälje kommun, 2017-02-06 

Revisorerna i södertälje kommun 
• Revisionsplan 2017, 2017-02-27 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

. ;,? CUt Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Åby 1:14, SBN 2016-00182, 2017-01-31 

• Slutbesked, Barmarken 6, SBN 2014-00834, 2017-02-01 

• Protokoll fört vid slutsam råd, Åby 1:14, SBN 2016-00182, 2017-01-30 

• Anmälan avskrives, Hörningsholm 2:1, SBN 2016-01429, 2016-12-15 

• Anmälan lämnas utan åtgärd, Hörningsholm 2:1, SBN 2016-02820, 2016-12-15 

• Anmälan avskrives, Hörningsholm 2:1, SBN 2016-01429, 2016-12-15 

• Avskrivning, Hörningsholm 2:1, SBN 2011-01003, 2017-02-02 

• Slutbesked, Stav 8:19, SBN 2016-01172, 2017-01-20 

• Rivningslov med startbesked, Häläskalan 3, SBN 2016-02759, 2017-01-31 

• startbesked Rivning, Hölö-Vreta 1:29, SBN 2016-00789, 2017-01-20 

• Startbesked, Grävsta 16:7, SBN 2017-00094, 2017-01-20 

• Protokoll fört vid slutsam råd, Åby Kvarn 2:11, SBN 2015-01210, 2017-01-17 

• Slutbesked, Åby Kvarn 2:11, SBN 2015-01210, 2017-01-20 

• Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus, Hölö-Vreta 1:3, SBN 2016-02193, 2016-01-23 

• Bygglov med startbesked, Hörningsholm 2:19, SBN 2016-02993, 2017-02-06 

• Bygglov och rivningslov, stenbrottet 3, SBN 2016-00958, 2017-02-08 

• Bygglov med startbesked, Åby 1:4, SBN 2016-02847, 2017-02-08 

• Avskrivning, Hejsta 9:8, SBN 2016-00116, 2017-01-02 

• Slutbesked, Vibacken 2, SBN 2015-02808, 2017-02-15 

• Startbesked, Eneboda 1:10, SBN 2016-01767, 2017-02-15 

• Bygglov med startbesked, Hörningsholm 2:1, SBN 2016-00922, 2017-02-13 

• 

Utbildningskontoret 
• Hölö förskola, 2017-02-22 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 

Anslagsdatum 

2017-03-08 
Utdragsbestyrkande 


