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Närvarande 

Ledamöter Tomas Kullberg (S) 
Bo Ohlson (S) 
Britt-Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP) 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Anne-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Cerstin Sjölund (V) 
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Övriga 
närvarande 

Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
Vivian Ichu, ekonom 

Justerandes signum 
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Johan Hagland, samhällsbyggnadsdirektör 
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§ 39 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Ärende 5. Information från Telge Nät 
• Ärende 11. Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020 

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

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-06 
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§ 40 Information frän samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: HM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland informerar nämnden om plan- och bygglagen (PBL). 
Hagland förklarar lagens ursprung, dess historik samt hur den ser ut idag. Han beskriver också 
vad PBL stadgar som en byggnadsnämnds uppgift, när bygglov krävs, vad som krävs för att 
bevilja bygglovet samt hur det går till i praktiken, innebörden av marklov och rivningslov samt 
förhandsbesked. 

Miljöbalken (MB 3-4 kap) ligger alltid som ett raster över PBL och de beslut som fattas inom 
PBL måste alltid ta hänsyn till Miljöbalken. PBL är en tolknings- och prövningslag medan 
Miljöbalken är absolut. 

Kopia skickas till 
Akten 

J r-signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-06 
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§ 41 Information - Arsbokslut 2016 

D nr: HM l 7/20 

Sammanfattning av ärendet 
Vivian Ichu och Rebecka Adam från kommunstyrelsens kontor informerar om Arsbokslut 2016 
- Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, som nämnden fattade beslut om 2017-03-02 § 35. När 
beslutet fattades fanns inte någon tjänsteman på plats för att föredra ärendet och Ichu och Adam 
redovisar därför ärendet på dagens sammanträde. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justera des signum ~ Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-06 



Sammanträdesprotokoll l 2017-03-30 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 18 (22) 

§ 45 Nämndledamöter informerar 

D nr: HM 17/04 

Ordförande Tomas Kullberg (S) informerar om att förskolechefför Hölö-Mörkö förskolor 
Elisabeth Johnsson ska gå i pension och att diskussioner förs om att samla Hölös förskolor 
tillsammans med Järna förskolor under en och samma förskolechef. Kullberg ska närvara vid ett 
möte där man ska diskutera frågan och återkommer till nämnden när han har mer information. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2017-04-06 

Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Kontoret informerar 

Dnr: HM 17/04 

Rebecka Ryblad påminner om inbjudan från Destination Södertälje gällande möte om 
bredbandsutbyggnad samt bjuder in ledamöterna till Brexit-seminarium den 8/4 i stadshuset, 
seminariet anordnas av Europa Direkt. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum~ Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-04-06 
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§ 47 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 17/04 

Miljönämnden 
• Föreläggande DB§ 2017-260, 2017-03-03 "Brister i livsmedelsanläggningen" 
• Avgift för extra livsmedelskontroll samt avslut av ärende, DB § 2017-303 , 2017-03-16 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

~signum ~ Anslagsdatum 

2017-04-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Delegationsbeslut 

Dnr: HM l 7/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Grävsta 16:7, SBN 2017-00094, 2017-02-20 
• Startbesked, Hölö-ekeby l :36, SBN 2016-02720, 2017-02-28 
• Slutbesked, Åby 1:10, SBN 2015-01358,2017-02-23 
• Slutbesked, Hejsta 2:25, SBN 2013-00746, 2017-02-27 
• Startbesked, Grävsta 2:9, SBN 2017-00422, 2017-03-06 
• Bygglov, Pikhackan l, SBN 2016-00609,2017-02-21 
• Startbesked, Pikhackan 5, SBN 2017-00441, 2017-03-09 
• Startbesked, Sund l :17, SBN 2017-00389, 2017-03-09 
• Startbesked, Ängsholm 4:6, SBN 2017-00476, 2017-03-13 
• Bygglov med startbesked, T östa 3: l, SBN 2016-02831, 2017-03-1 O 
• Interimistiskt slutbesked, Stav 8:6, SBN 2012-00936, 2017-03-14 
• Nybyggnad av garage, Hejsta 9:11, SBN 2017-00240, 2017-03-13 
• Startbesked, Lindsberg 3:4, SBN 2017-00313,2017-03-09 
• Slutbesked, Lilla Lida l: 13, SBN 2015-01725, 2017-03-16 
• Protokoll fört vid slutsamråd, Lilla Lida 2:21, SBN 2016-01054,2017-03-15 
• Startbesked, Eneboda l :21, SBN 2016-01507, 2017-03-16 
• Bygglov med startbesked i efterhand, Valåker l :8, SBN 2015-01033, 2017-03-16 
• Bygglov, Kanthammaren 4, SBN 2017-00450, 2017-03-21 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-03-01, nr 17-05 § 05 

Kommunstyrelsens kontor 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-02-27, nr 17-04 §04 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-04-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Övriga frågor 

Dnr: HM 17/05 

• Eva-Lotta Pettersson (MP) tar upp frågan om huruvida Förslag till nytt miljöprogram 
2017-2020 kommer att komma upp i kommundelsnämnden? 
Samordnare Rebecka Ryblad svarar att ärendet kommer att komma upp till nämnden vid 
nästa sammanträde. 

• Cerstin Sjölund (V) frågar hur det går med plastsaneringen på Hölö förskola? 
• Rebecka Ryblad svarar att information om plastsaneringen i kommunen kommer att tas 

upp i handlingsplanen för giftfri vardag, som enheten för utredning och hållbarhet nu 
arbetar med. Ryblad upplever att det finns en stor medvetenhet på förskolorna men att 
det inte finns någon statistik på hur långt man har kommit i sin sanering. Ryblad 
informerar också om att det i dokumentet Handlingsplan för en giftfri vardag kommer 
att finnas en checklista för plastsanering. Handlingsplanen är ett styrdokument under 
Miljö- och klimatprogrammet och kommer att tas upp i Hållbarhetsutskottet under april. 

Mats Pertoft (MP) hänvisar till bokslutet där det ska finnas ett stycke om förskolans 
plastsaneringsarbete. 

• Haiko Ratzburg (M) tar upp frågan om hur arbetet med ostlänken samt tågstopp i Hölö 
framskrider. 

Nämnden bjuder in Mats Johannesson på samhällsbyggnadskontoret till nämndens nästa 
sammanträde, om det är så att det finns något nytt att informera om vad gäller ostlänken 
och tågstopp i Hölö. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats J o hannesson 

Anslagsdatum 

~m 
Utdragsbestyrkande 

2017-04-06 


