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Närvarande 

Ledamöter Tomas Kullberg (S) 
Bo Ohlson (S) 
Britt-Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP), §§ 53-66 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C) 
Mariusz Kawecki (SD), §§ 56-66 

Ersättare Anne-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP), tjänstgörande ersättare.för Mats Pertofl (MP) §§ 50-52 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Ge1irud Westin Sjödahl (L) 
Göran Lidman (SD), tjänstgörande ersättare.för Mariusz Kawecki (SD) §§ 50-55 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Fahtin Alias, bygglovsarkitekt 
Elisabeth Öhman, Telge Nät 
Anna Jensen, Telge Nät 
Farid Ruhani, gatu- och trafikingenjör 
3 personer från allmänheten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 50 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 
Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Information från Telge Nät 

Dnr: HM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Öhman och Anna Jensen från Telge Nät informerar om VA-frågor samt fiber på 
landsbygden. 

VA-frågor 

21 (33) 

Elisabeth Öhman informerar nämnden om VA-frågor. Hölö avloppsreningsverk är i stort 
renoveringsbehov men i och med att det finns ett inriktningsbeslut på att bygga en 
spillvattenledning från Gnesta-Hölö-Mölnbo-Järna till Himmerfjärdsverket görs nu bara de 
mest nödvändiga renoveringarna på Hölö reningsverk. 

Arbetet med spillvattenledningen är nu i projektstadiet och man räknar med att det tar mellan 5-
10 år innan den nya ledningen är på plats. 

Fiber på landsbygden 
Anna Jensen informerar nämnden om fiber på landsbygden. Telge Nät har en nyuppstartad 
projektgrupp för att arbeta med fiber i ytterområdena, inga beslut har ännu fattats och i vilken 
ordning man kommer att bygga fram fiber till ytterområdena beror på faktorer som 
samförläggning, exploateringar och omvandlingsplaner för VA etc. Telge Nät har för avsikt att 
löpande informera om planerna till de hushåll som berörs. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden uppdrar till Telge Nät att återkomma med uppgifter om hur många ytterligare 
fastigheter som kan kopplas till Hölö reningsverk. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Telge Nät/Elisabeth Öhman och Anna Jensen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 
Utdragsbestyrkande 
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§ 56 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare -
utbildningsverksamheten 

Dnr: HM 17 /27 

Sammanfattning av ärendet 

22 (33) 

Patientsäkerhetslagen(2010:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso-och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäkerhetsberättelsen för 2016 redovisas hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-05 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, 2017-03-01 
Bilaga, Kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun, 2016-11-01 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, daterad 2017-03-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 57 Läsårstider höstterminen 2017- vårterminen 2020 

Dnr: HM 17/30 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret föreslår läsårstider för läsåren 2017118, 2018/19 och 2019/20 för 
grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän förskola omfattas av 
läsårs förläggningen. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnärnnden godkänner läsårstider enligt 
utbildningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-06 
Utbildningskontorets förslag till läsårstider 2017 / 18, 2018/19 och 2019/20 för grundskola, 
särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän förskola omfattas av läsårsförläggningen. 

Hölö-mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner utbildningskontorets förslag till läsårsförläggning för läsåren 2017/2018, 
2018/2019 och 2019/2020. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 58 Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020 

Dnr: HM 17/27 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och klimatprogrammet för Södertälje kommun 2017-2020 har kommit på remiss till 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. Miljö- och klimatprogrammet anger vad kommunen 
(inklusive Telge AB och hel- och delägda dotterbolag) som organisation ska göra på kort och 
lång sikt för att skapa en god ekologiskt hållbar utveckling. Miljö- och klimatprogrammet 
ersätter styrdokumenten Miljöprogrammet och Klimatstrategin (båda med giltighetstiden 2013-
2016). Kommundelsnämnden berörs av delar i Miljö- och klimatprogrammet. Hölö-Mörkö 
kommundelsnämnd föreslås tillstyrka förslaget till Miljö- och klimatprogram 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-04-07 

Yrkanden 
Mats Pertoft (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att nämnden vill se: 

1. Ett Miljö- och klimatprogram som är mer landsbygdsfrämjande och tydligare belyser 
utmaningarna med ett miljö- och klimatsmart boende på landsbygden, särskilt utanför 
kollektivtrafiknära lägen. 

2. Ett förtydligande om hantering av utsläppen i Östersjön, hur arbetar man i miljö- och 
klimatprogrammet för att göra Östersjön mer ekologiskt hållbar utifrån att Södertälje 
även är en skärgårdskommun. 

Lennart Karlström (V) yrkar bifall till Mats Pertofts (MP) yrkande med tillägg att nämnden: 

3. Ställer krav på en kontinuerlig uppföljning av Miljö- och klimatprogrammet. 

Linda Chalkias (C) yrkar bifall till Mats Pertofts (MP) och Lennart Karlströms (V) yrkande med 
tillägg att: 

4. Programmet förtydligar vikten av fiber på landsbygden som ett led i ett mer miljö- och 
klimatsmart boende. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker Miljö- och klimatprogrammet för Södertälje kommun 2017-2020 med 
tillägg att: 

1. Programmet tydligare bör belysa utmaningarna med ett miljö- och klimatsmart boende 
på landsbygden, även utanför kollektivtrafiknära lägen (landsbygdsfrämjande). 

2. Ett förtydligande i programmet om hanteringen av utsläppen i Östersjön utifrån ett 
skärgårdskommunperspektiv (hur arbetar man i miljö- och klimatprogrammet för att 
göra Östersjön mer ekologiskt hållbar). 

3. Programmet kontinuerligt följs upp. 
4. Programmet förtydligar vikten av fiber på landsbygden som ett led i ett mer miljö- och 

klimatsmart boende. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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(forts. § 58, Dnr: HM 17 /27) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Christine Strandberg och Ebba Jordelius 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 
Kultur och fritidskontoret/ Åsa Hammar Wallin 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 
Utdragsbestyrkande 

25 (33) 
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§ 59 Yttrande över motion av David Winerdal (KD) 
"Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga" 

Dnr: HM 16/61 

Sammanfattning av ärendet 

26 (33) 

I en motion från David Winerdal (KD) föreslås att en inventering av befintliga anslagstavlor i 
kommunen bör ske. Utifrån kartläggningen kan kommunen få en överblick över befintliga 
anslagstavlors placering och skick. 

Motionären föreslår också att vi ser över vilka offentliga platser det saknas möjlighet att 
informera och annonsera på samt att förslag lämnas på hur många nya anslagstavlor som 
behöver sättas upp. 

Södertälje kommun har idag inga anslagstavlor uppsatta på offentlig mark där enskilda kan 
annonsera fritt. 

Samhällsbyggnadskontoret har haft ett samverkansmöte med Destination Södertälje (Ksk), 
kultur- och fritidskontoret (Kof) samt kommunikationsavdelningen (Ksk). På detta möte 
beslutades att om frågan behöver utredas är det kommunikationsavdelningen som ska ta reda på 
vilka sätt medborgare, föreningar och politiska gemenskaper ska ges möjlighet att bli hörd. 
Därefter behöver de utreda hur och var detta ska ske. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-09 
Motionen, 2016-10-18 

Yrkande 
Eva Molnar (KD) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret för att få ett förslag till yttrande 
som är förenligt med situationen gällande offentliga anslagstavlor i Hölö-Mörkö kommundel. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremittera ärendet till kontoret för att få ett förslag till yttrande som är förenligt 
med situationen gällande offentliga anslagstavlor i Hölö-Mörkö kommundel. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sarnhällsbyggnadskontoret/Carola Andersson och Anna Nilsson 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 60 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL
trafiken 2017 /2018 

Dm: HM 17/26 

Sammanfattning av ärendet 

27 (33) 

Ruhani Farid från samhällsbyggnadskontoret informerar om kontorets yttrande över remiss 
inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018. Yttrandet är inte klart för 
kommundelsnämnden att fatta beslut om på dagens sammanträde och kommunstyrelsens kontor 
föreslår därför att nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför 
trafiliförändringar i SL-trafiken 2017/2018 till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds presidium för 
att hinna lämna in nämndens synpunkter innan det att remisstiden har löpt ut. Nämnden utsåg 
presidiet till utskott 2015-01-29 § 8 punkt 2. 

Underlag 
Utdrag ur trafikförvaltningens remiss (Södertäljes delar) inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2017/2018 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför trafiliförändringar i 
SL-trafiken 2017/2018 till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds presidium. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Eklind 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 
Utdragsbestyrkande 
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§ 61 Ekonomisk information 

Dnr: HM 17/04 

Underlag 
Managementrapport mars 2017 -Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 

28 (33) 



Sammanträdesprotokoll I 2017-04-27 I Södertälje kommun I Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 29 (33) 

§ 62 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 1 7 /04 

• Mats Pertoft (MP) och Haiko Ratzburg (M) informerar om bredbandsträff på Hölö
Mörkö bygdegård den 5/4, representanter från de olika bredbandsbolagen fanns på plats. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 63 Kontoret informerar 

Dnr: HM 17/04 

• Samordnare Rebecka Ryblad (MP) informerar om att hon har kontaktats av Eneboda 
skoldonation. Ryblad uppmanar ledamöterna att sprida att man nu kan ansöka om 
stipendium ur Eneboda skoldonation. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 
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§ 64 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 17/04 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Protokoll ordförandebeslut 2017-04-13 § 2 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus och carport med förråd med lokaliseringsprövning, Hållsnäs 1:6 (återremiss 
2017-01-26 § 3)- Rättelse av protokoll 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2017-03-31 § 58 "Markanvisning Wij-området - intentionsavtal 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-04-27 I Södertälje kommun I Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 65 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Hejsta 9:11, SBN 2016-01072, 2017-04-06 

• Bygglov för nybyggnad av lagerlokal och skylt, Liggaren 3, SBN 2017-00365, 2017-04-18 

• Ansökan avvisas, Hejsta 2:19, SBN 2016-02555 

• Slutbesked, Oaxen 1:50, SBN 2016-02561 

• Ansökan avskrivs, Eneby 2:4, SBN 2016-01727 

• Bygglov, Kanthammaren 5, SBN 2017-00413 

• Interimistiskt slutbesked, Snorp 1:32, SBN 2016-00191, 2017-03-23 

• Bygglov, Borrmaskinen 13, SBN 2016-02713, 2017-03-29 

• Ansökan avskrivs, Valåker 1:8, SBN 2010-01160, 2017-03-27 

• Slutbesked, Lindsberg 3:4, SBN 2017-00313, 2017-03-23 
• Bygglov med startbesked, Åby 3:1, SBN 2017-00282, 2017-03-22 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-05 

Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Övriga frågor 

Dnr: HM 1 7 /05 

• Lennart Karlström (V) föreslår att nämnden förlägger ett sammanträde under 2018 
tidigare, förslagsvis kl. 13.00 för att kunna bjuda in niondeklassarna i Hölöskolan för att 
synliggöra för ungdomarna vad politiken gör och hur ett nämndsammanträde går till. 

Ordförande Tomas Kullberg (S) svarar att han tycker att iden är mycket bra och att 
förslaget läggs till ärendebalansen för att tas upp vid planeringen av Verksamhetsplan 
2018. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-05 


