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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-06-01 

HÖLÖ-MÖRKÖ KOMMUNDELSNÄMND 

Tid torsdagen den 1 juni kl. 17.00-19.30 

Plats Fritidsgården i Hölöskolan 

Justering 

Justering, 
tid och plats 

Sekreterare 

Ordförande 

Tjänstgörande 
ordförande 

Justerare 

Justerare 

Torsdagen den 8 juni kl. 15.30 i Södertälje stadshus 

Josefine Schiitzer 

Tomas Kullberg (S) 

Mats Pertoft (MP) 

Linda Chalkias (C) 

Haiko Ratzburg (M) 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Paragraf 67-83 

67-76, 
Paragraf 78-83 

Paragraf 77 

67-76, 
78-83 

Paragraf 77 

Beslutande organ Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Sammanträdesdatum 2017-06-01 

Anslaget sätts upp 2017-06-09 Anslaget tas ned 2017-06-30 

Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet 

Underskrifter 
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Närvarande 

Ledamöter Tomas Kullberg (S), ordförande, §§ 67-76, §§ 78-83 
Britt-Marie Lindell (S) 
Mats Pertoft (MP), 1 :e vice ordförande 
Lennart Karlström (V) 
Haiko Ratzburg (M) 
Eva Molnar (KD) 
Linda Chalkias (C), 2:e vice ordförande,§§ 67-76, §§ 78-83 
Mariusz Kawecki (SD) 

Ersättare Anne-Marie Friström (S), tjänstgörande ersättare for Bo Ohlson (SJ 
Eva-Lotta Pettersson (MP), tjänstgörande ersättare for Tomas Kullberg (SJ§ 77 
Cerstin Sjölund (V) 
Kalle Öholm (M) 
Gertrud Westin Sjödahl (L), tjänstgörande ersättare for Linda Chalkias (CJ § 77 

Övriga Tharani Ranjith, verksamhetschef Wijbackens vård- och omsorgs boende 
närvarande 

Lena Bäcklund, resultatenhetschef Wijbackens vård- och omsorgs boende 
Camilla Ryding, verksamhetsledare fritidsgården i Hölö 
Ann Torpling, 
Johan Bergqvist, tillförordnad bredbandsstrateg 
Rebecka Adam, controller kommundelsnämnderna 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

°<J7f 2017-06-09 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-09 
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§ 67 Fastställande av dagordning 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Information från Wijbackens vård- och 
omsorgsboende 

Dnr: HM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 

17 (26) 

Gruppchef vid Wijbackens vård- och omsorgsboende Tharani Ranjith och resultatenhetschef 
Lena Bäcklund informerar nämnden om den rådande situationen vad gäller äldreomsorgen i 
kommundelen. Wijbacken har, efter ombyggnationen förra året, nu 34st lägenheter och har i och 
med utökningen rekryterat en del ny personal. Verksamheten på boendet fungerar fortsatt så 
som den gjorde innan ombyggnationen, brukarna åker på utflykter, har dagliga aktiviteter och 
den parcykel Pegasus som nämnden bekostade under 2016 har används mycket flitigt. 
Förskolan brukar komma och besöka boendet runt påsk och kyrkan kommer två gånger i 
månaden, man försöker att hitta samarbeten med skola/förskola samt andra aktörer i 
kommundelen. 

Ombyggnationen innebar en del problem då bland annat önskemål från verksamheten inte 
hörsammades/kunde hörsammas i den senare delen av processen och planeringen av de nya 
lokalerna blev därför inte optimala för verksamheten. Byggnationen är nu avslutad men 
fortfarande ligger schaktmassor kvar på tomten som ingen verkar ansvara för. Nämnden 
kommer fram till att ordförande Tomas Kullberg (S) tar kontakt med äldreomsorgsnämnden 
som är den nämnd som har ansvaret för Wijbackens vård- och omsorgsboende och 
uppmärksammar dem på problemet med de kvarliggande schaktmassorna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Äldreomsorgsnämnden 
Social- och omsorgskontoret/Tharani Ranjith 
Social- och omsorgskontoret/Lena Bäcklund 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Information från fritidsgården 

Dnr: HM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsledaren på fritidsgården i Hölö, Camilla Ryding och Ann Torpling informerar 
nämnden om läget på fritidsgården. 

Samarbetet med kultur- och fritidskontoret fungerar inte optimalt, Ryding och Torpling 
upplever att Hölö fritidsgård inte kan drivas på samma sätt som fritidsgårdarna inne i centrala 
Södertälje och det är en strid att ständigt försöka försvara sin rätt att driva gården så att det 
passar Hölö-Mörkös verksamhet. Samarbetet mellan fritidsgården och skolan fungerar även det 
dåligt, men både Ryding och Torpling är öppna för ett bättre samarbete med skolan. Samarbetet 
med föreningslivet fungerar relativt bra. 

Nämnden tackar för informationen och för det arbete som personalen gör på fritidsgården och 
med ungdomarna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Camilla Ryding 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Muntlig information - Bredbandstrategi 

Dnr: HM 1 7 /04 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad bredbandssamordnare Johan Bergqvist informerar nämnden om kommunens 
bredbandssamordning utifrån bredbandstrategin. 2009 fattades ett regeringsbeslut att 90 % av 
Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband år 2020. Södertälje kommun har under 
2015/2016 arbetat med att ta fram en kommunal bredbandstrategi. Målet för Södertälje kommun 
är att alla privatpersoner och företag i kommunen ska ha erbjudits bredband år 2022. Bergqvist 
redovisar kommunens samt Telge Näts arbete för att uppnå målet, bland annat arbetar 
samhällsbyggnadskontoret nu med att ta fram en handlingsplan som beräknas vara klar under 
junimånad. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-09 
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§ 77 Ansökan om bidrag 2017, Hölö-Mörkö IF 

Dm: HM 17/34 

Sammanfattning av ärendet 
Hölö-Mörkö IF har ansökt om kulturbidrag med 9 000 kronor för midsommarfirande i 
Wij Gammelgård. Bidraget ska täcka kostnader för ljudanläggning, dragspelare, lekledare, 
polistillstånd samt tryckning och distribution av flygblad . 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fri tidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-17 
Hölö-Mörkö IF:s bidragsansökan 

Jäv 
Ordförande Tomas Kullberg (S) och Linda Chalkias (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 

20 (26) 

Tjänstgörande ordförande Mats Pertoft (MP) yrkar på att bevilja bidragsansökan om 9 000 
kronor till Hölö-Mörkö IF för midsommarfirande i Wij Gammelgård mot redovisning av styrkta 
kostnader. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beviljar bidragsansökan om 9 000 kronor till Hölö-Mörkö IF för midsommarfirande i 
Wij Gammelgård mot redovisning av styrkta kostnader. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 
Hölö-Mörkö IF 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~IJJ) 2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Delårsbokslut per den 30 april 2017 

Dnr: HM 17/35 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. 
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt 
personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaron. 

Kommunstyrelsens kontors förslag till nämnden 
1. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd godkänner delåsbokslut per april 2017 och överlämnar 

rapporten till kommunstyrelsen 
2. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ansöker om 200 tkr till GC-vägar ur KS:s 

markerings belopp 10 mkr. 
3. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ansöker om 200 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur 

KS:s markeringsbelopp 760 tkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-23 
Delårsbokslut Hölö-Mörkö kommundelsnämnd per april 2017 

Yrkande 
Haiko Ratzburg (M) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändring i punkt 1 att nämnden 
överlämnar rapporten till kommunstyrelsen utan att godkänna den. 

Ordförande Tomas Kullberg (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordförande Tomas Kullberg (S) ställer proposition på de olika yrkandena under punkt 1 och 
finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden godkänner delåsbokslut per april 2017 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 
2. Nämnden ansöker om 200 tkr till gång- och cykelvägar ur kommunstyrelsens 

markeringsbelopp 10 mkr. 
3. Nämnden ansöker om 200 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur kommunstyrelsens 

markeringsbelopp 760 tkr. 

Reservation 
Haiko Ratzburg (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 78 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
SamhällsbyggnadskontoretN era Domert 
Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Delegationsordning Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Dnr: HM 17 /30 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett förslag till ny delegationsordning för 
kommundelsnämnderna. Det är främst tre anledningar som har föranlett kommundelsnämnderna 
att se över och revidera sina delegationsordningar: 

1. Vid Revisionsrapport 712015 Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning 
lämnades rekommendationer från revisionen avseende nämndernas 
delegationsordningar: 
... kommundelsnämnderna tydliggör förhållandet mellan sina ochfacknämndemas 
delegationsordningar. Därtill strukturerar upp processen med ändring av 
facknämndernas delegationsordningar samt att kommundelsnämndernas 
delegationsordningar får en mer enhetlig utformning. 

2. Under våren 2016 beslutade kommundelsnämnderna att lyfta ansvaret för äldreomsorgen 
från kommundelsnämnderna till äldreomsorgsnämnden. 

3. Under hösten 2016 delades tjänsten samordnare/controller för kommundelsnämnderna 
på kommunstyrelsens kontor, upp på två separata tjänster, en samordnartjänst och en 
controllertj änst. 

Med anledning av dessa rekommendationer och förändringar har kommunstyrelsens kontor 
arbetat fram ett förslag till ny och, förhoppningsvis, tydligare delegationsordning. Den nya 
ordningen bygger till stor del på den gamla men har inneburit vissa revideringar för att motsvara 
revisionens rekommendationer samt de ovan redovisade organisationsförändringarna. 

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnden antar den förslagna 
delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-15 
Förslag till ny delegationsordning för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Nuvarande delegationsordning för Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Berörda facknämnders delegationsordningar - mailas till ledamöterna 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar Delegationsordning - Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-09 
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§ 80 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 17/04 

Ordförande Tomas Kullberg (S) informerar om en tvådagars politikerutbildning under hösten, 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd kommer att föreslås ha sitt utbildningstillfälle 26-27 
september. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-09 
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§ 81 Kontoret informerar 

Dnr: HM 17/04 

Controller Rebecka Adam påminner om att den 15 juni är sista dagen att anmäla sig till höstens 
utbildningar om medborgardialog, om det finns några frågor är ni välkomna att maila till 
samordnare Rebecka Ryblad. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-09 
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§ 82 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 60 "Centrumbyggnad i Hölö, svar på motion av Tage Gripenstam 

(C)" 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 52 "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning, svar på 

motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp" 

• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 51 "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar, svar på motion 
av per Halmgren (M)" 

• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 44 "Revisionsberättelse för 2016 för Södertälje kommun" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2017-04-28 § 87 "Redovisning av hur Södertälje kommun säkerställer kvalitet i 

upphandlingsprocessen" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Avtal med Hölö Mörkö Hembygdsförening i Södertälje 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Ansökan avskrivs, Lilla Lida 2:1, SBN 2017-00672, 2017-05-03 
• Startbesked, Oaxen 1:50, SBN 2017-00894, 2017-04-28 
• Startbesked, Borrmaskinen 13, SBN 2016-02713, 2017-04-27 

• Startbesked, Åby 1:4, SBN 2017-00864, 2017-04-25 

• Bygglov, Hällebybod 1:1, SBN 2015-01842, 2017-04-25 
• Startbesked, Hörningsholm 2:1, SBN 2017-00910, 2017-04-28 
• Bygglov med startbesked, Oaxen 1:17, SBN 2017-00817, 2017-05-16 

• Startbesked, Smedsta 1:16, SBN 2016-01245, 2017-05-19 

• Bygglov, Skilleby 4:94, SBN 2016-02991, 2017-05-09 
• Anmälan avskrivs, Hölö-AI 3:14, SBN 2016-01894, 2017-05-10 

• Slutbesked, Eneboda 1:10, SBN 2016-01767, 2017-05-10 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-05-23 nr 17-06 § 6 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
• Ordförandeprotokoll 2017-04-13 § 2 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett en bostadshus 

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

• Utskottsprotokoll 2017-05-18 § 1 "Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2017/2018" 

• Ordförandeprotokoll 2017-05-18 § 4 "Yttrande om "Möjlighet att använda en särskild kvot vid 
placering i kommunala skolor" Dnr hos regeringskansliet U2017 /01031/S)" 

• Ordförandeprotokoll 2017-04-27 § 3 "Ändrad användning från förråd till bostad, klyvsläggan 8 
(bordläggning 2017-03-02 § 22)" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-09 
Utdragsbestyrkande 



Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
2017-06-01 

Reservation 
Ärende 15 

1. Delårsbokslut per april 2017 

~ moderaterna 

Hölö-Mörkö redovisar per april 2017 ett underskott dock med hänvisning till 
semesterlöneskulden. 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd föreslås besluta i första satsen: 
Att godkänna delårsbokslutet per april 2017 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Vi moderater yrkar att delårsbokslutet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss till förmån för eget yrkande. 

För Nya Moderaterna 

Haiko Ratzburg (M) Kalle Öholm (M) 


