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Närvarande 

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

Ersättare Anne-Marie Friström (S) 
Eva-Lotta Pettersson (MP) 
Cerstin Sjölund (V), tjänstgörande ersättare för Lennart Kar/ström (V) 
Kalle Öholm (M) 
Gertrud Westin Sjödahl (L) 
Mari-Ann Lundgren (C) 
Göran Lidman (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 
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Anna Appelgren, verksamhetschef elevhälsans medicinska insats 
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§ 84 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
Muntlig information om avvikelser i elevhälsans medicinska insats på Hölöskolan. 

Utgår från dagordningen 
Strandskyddsdispens Ernesidan 2: 1. 

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

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande \f'c- I \ 2017-06-28 
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§ 85 Tillsynsärende om olovligt byggande på fastigheten 
Edeby 1:44 

Dnr: HM 17/48, SBN 2016-01981 

Sammanfattning av ärendet 
Olovligt byggande har utförts på fastigheten Edeby 1 :44. Utförd åtgärd avser nybyggnad av 
enbostadshus, utan bygglov och startbesked. Inte heller nödvändig lokaliseringsprövning har 
skett innan byggnationen genomförts. 
Avgiften uppgår till 123 200 kronor. Byggsanktionsavgiftema ska betalas till Södertälje 
kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 
avgiftsskyldige. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att bygglov och startbesked i efterhand kan 
tillstyrkas för den utförda byggnationen på fastigheten Edeby 1 :44, då kontorets 
lokaliseringsprövning och genomfört grannehörande inte föranlett någon form av erinran mot 
förslaget. 

Kontorets förslag till nämnden 
1. Byggsanktionsavgift påförs med stöd av 11 kap. 51 § PBL, byggherrama/fastighetsägare 

till fastigheten Edeby 1 :44, med 123 
200 kronor och att byggherrama/fastighetsägare har solidariskt betalningsansvar för 
denna byggsanktionsavgift. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-21 
Nybyggnadskarta med lägeskontroll, 2017-05-08 
Inmätning på plats av byggsanktionsgrundande utrymme under byggnad, 2017-06-20 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
1. Byggsanktionsavgift påförs med stöd av 11 kap. 51 § PBL, byggherrama/fastighetsägare 

till fastigheten Edeby 1 :44, med 123 
200 kronor och att byggherrama/fastighetsägare har solidariskt betalningsansvar för 
denna byggsanktionsavgift. 

Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften betalas till bygglovsenheten i Södertälje kommun inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgivits den avgiftsskyldige (11 kap. 61 § PBL). 
Fakturaunderlag bifogas beslutet. 

Sanktionsarean (SA) är i detta ärende 250 m2. (SA= Area av en åtgärd som motsvarar brutto 
eller öppenarea eller summan av dessa minskat med 15 kvm, (PBF 1 :7)). 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 
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(forts.§ 85 Dnr: HM 17/48, SBN 2016-01981) 

Beslutet skickas till (från Hölö-Mörkö kommundelsnämnd) 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten 

Beslutet skickas till (från samhällsbyggnadskontoret) 
Beslutet delges med mottagningshevis 
Byggherre/fastighetsägare: 

I. --
I --

Kopia av beslutet skickas till: 
Akten 

Bilagor: 
Bilaga la och 1 b - Begäran om förklaring 
Bilaga 2a och 2b - Byggherrama/fastighetsägamas förklaringsbrev 
Bilaga 3 - Kommunicering av tjänsteskrivelsen 
Bilaga 4 - Beräkning av sanktionsavgiften 
Bilaga 5 - Kommunicering om sanktionsavgiftens storlek 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

CVv\_; 2017-06-28 

6 (25) 



Sammanträdesprotokoll I 2017-06-22 I Södertälje kommun I Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

§ 89 Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar 

Dnr: HM 17/43, SBN 2017-00849 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser fastställande av riktlinjer för byggbodar och byggetableringar i Södertälje 
kommun. 

13 (25) 

Tidigare har en generell uppfattning inom byggbranschen varit att det inte krävs bygglov för 
byggbodar och byggetableringar, eftersom de per definition inte ansetts vara byggnader i plan
och bygglagens (PBL:s) mening. Under 2015 har dock en dom kommit från högsta instans, 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som delvis ändrar detta och fastställer att det krävs 
bygglov för byggbodar, åtminstone om de har varit uppställda/etablerade under längre tid än 1,5 
år. Vad som gäller för kortare tidsperioder är ännu inte fastlagt av domstol eller lagstiftare. 

Beslutsu nderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-30 
Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar, 2017-05-30 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för byggbodar och 

byggetableringar. 
2. Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 juli 2017. 
3. Bygglovsenheten ges delegation att när så krävs revidera riktlinjerna (närt.ex. 

rättspraxis förändras, hänvisningar till webbadresser förändras eller andra 
omständigheter föranleder detta), såvida det inte är fråga av principiell karaktär som bör 
beslutas av nämnden. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten 

Justerandes signum Anslagsdatu m 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero 

Dnr: HM 17/32 

Sammanfattning av ärendet 

14 (25) 

Utbildningsnämnden har beslutat om "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero". I detta 
ärende redovisas en uppföljning av riktlinjerna. 

Sammanfattningsvis gör utbildningskontoret bedömningen att studieron på samtliga skolor är 
relativt god samt att den har förbättrats som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits. Det 
finns dock stora variationer och utmaningar på individ-, grupp- och klassnivå, vilket skolorna är 
väl medvetna om och arbetar målinriktat med. Eftersom studieron är en viktig förutsättning för 
att elever ska lyckas i sina studier är detta ett område vi även fortsättningsvis noggrant fcHjer 
upp på huvudmannanivå och arbetar aktivt med i det dagliga arbetet på skolorna. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-15 
Bilaga 1 - Redovisning av vidtagna åtgärder samt förebyggande och främjande arbete på 
enhetsnivå 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

1h ~Q; 
Anslagsdatum 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-06-22 I Södertälje kommun I Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 15 (25) 

§ 91 Skolpliktsanmälningar och frånvaro 

Dnr: HM 17 /42 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen 
går i skolan eller far 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. 2017-05-08 fanns 83 
elever, med folkbokföringsadress i Södertälje kommun, som saknar känd skolplacering. Av 
dessa var 32 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 113 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50 %. 
De kommunala skolorna har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Sedan oktober 
2016 har sju anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts 
av Resurscentrum. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-31 
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga 1 
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2 
Kommunövergripande rutiner för hantering av skolfrånvaro, bilaga 3 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner ovanstående redovisning av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Annika Granlund 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ ~ 2017-06-28 

Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Information från kultur- och fritidskontoret 

Dnr: HM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Susanne Bergström och Eduardo Morris från kultur- och fritidskontoret informerar nämnden om 
kyrkskolan och leader-projektet. 

Kyrksko/an och kulturcentrum 
Kommunen slöt ett avtal med kulturcentrum 2015 (föreningen bildades hösten 2014). 2015 fick 
kulturcentrum ett extra anslag från nämnden på 20 000 kronor för att komma igång med 
marknadsföring, i övrigt har nämnden inte gett några anslag till kulturcentrum. Nämnden 
ansvarar för vissa lokaler som anses vara allmänna så som Gula salen samt genomgångslokaler, 
cafäet, korridorer och genomgångsrum. Hösten 2018 ska avtalet revideras. 

Nuläget 
Samhällsbyggandskontoret prognostiserar i nuläget ett underskott på 113 000 kronor för 
Kyrkskolan. Man utreder nu möjligheten att förlänga avskrivningstiden, vilket skulle leda till 
möjliga hyressänkningar. Enligt föreningen är uthyrningarna i kulturskolan stabila, den enda 
nuvarande vakansen är hembygdsföreningen. En önskan från föreningarna är att korta ner 
hyresperioden eller uppsägningstiden, kultur- och fritidskontoret ser över den möjligheten. 

Leader-projektet 
Det fyra år gamla leader-projektet finns kvar i och med den kostnad som fortfarande finns efter 
beslut från Jordbruksverket och Länsstyrelsen att inte betala ut fullt bidrag efter avslutat leader
projekt, kostnaden kommer att debiteras Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 

Kostnaden, eller beslutet att inte betala ut fullt bidrag, kommer sig av att Jordbruksverket, i och 
med avslutandet av leader-projektet tillsatte en revision för att mycket grundligt granska alla 
Sveriges leader-projekt, revisionen gjorde bedömningen att Södertälje kommun dels hade 
använt de medel man skulle få inom ramen för leader-projektet mycket väl samt att man kunde 
redovisa allting på ett mycket föredömligt sätt. Dock fanns det en parameter som föranledde att 
man valde att inte betala ut hela den summa som man skulle kunna för det avslutade leader
projektet, det gjordes aldrig någon upphandling inför att samhällsbyggnadskontoret anställde en 
projektledare för leader-projektet i kyrkskolan. 

Sammanfattning: Revisionen kontrollerade och utredde hur leader-projektet hade gått till och 
kommunen fick bara nedslag på den enda punkten att ingen upphandling gjordes inför 
anställning av en projektledare. Slutrapporten kom i juni 2013, slutgiltigt besked i januari 2015, 
kommunen hade då 2-3 veckor på sig att överklaga. Kostnaden parkerades inom kommunen då 
diskussionerna och kommunikationerna stoppades i och med sjukskrivningar och avslutade 
tjänster på Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Rent juridiskt är frågan utredd men nämnden har 
ännu inte avskrivit kostnaderna för leader-projektet. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Muntlig information om avvikelser i elevhälsans 
medicinska insats på Hölöskolan 

Dnr: HM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Appelgren, verksamhetschef vid elevhälsans medicinska insats på resurscentrum 
informerar om avvikelser i elevhälsans medicinska insats på Hölöskolan. 

17 (25) 

Då Hölöskolan har haft en ostabil situation vad gäller skolskötersketjänsten valde resurscentrum 
att under våren göra enjoumalgenomgång av Hölöskolan, man hittade då många avvikelser i 
form av uteblivna hälsobesök, hälsokontroller samt vaccinationer. Föräldrar till barn som har 
drabbats har fått information om situationen och alla elever ska följas upp så att de får en 
fullvärdig hälsokontroll. Till hösten börjar en ny skolsköterska sin heltidstjänst på Hölöskolan. 

Rektorn är informerad om avvikelserna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ 
Anslagsdatum 

2017-06-28 

Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och 
avloppspolicy 

Dnr: HM 17/38 

Sammanfattning av ärendet 

18 (25) 

Kommunstyrelsen gav i juni 2014 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i nära samarbete med 
Telge Nät, Telge Återvinning och miljökontoret i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram en 
VA-plan (vatten- och avloppsplan). I arbetet har också ingått att ta fram en VA-policy, VA
utbyggnadsplan och en VA-översikt. Både VA-policy och VA-plan bereds av kommunens 
håll barhetsutskott. 

VA-policyn är ett eget dokument som anger principer för hur kommunen agerar på VA
området för att styra mot en hållbar VA-försörjning. Den är vägledande för beslut och styrning 
inom VA-planeringen och gäller samtidigt med översiktsplanen. 

VA-planen innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av 
V A-utbyggnadsplan samt handlingsplaner med de åtgärds behov som identifierats för allmän 
och enskild vatten- och avloppsförsörjning. 

VA- utbyggnadsplan hanterar de befintliga områden med samlad bebyggelse som kommunen 
avser att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i och eventuellt ny bebyggelse i eller i 
anslutning till dessa områden. 

VA-översikt är en bilaga till VA-planen med nulägesbeskrivning och förutsättningar för allmän 
och enskild VA-försörjning. 

Enligt Mål och budget 2017-2019 ska en vattenplan vara det samlande dokumentet för 
kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Vattenplanen är för 
närvarande under bearbetning. Det finns åtta bindande åtgärder för kommuner i 
åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheten. En av dessa handlar om att "Kommunerna ska 
upprätta och utveckla vatten och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas". Medskick från VA-planen till översiktsplanen inför den kommande 
aktualiseringsprövningen har gjorts. Delar av medskicket behövs för att kunna uppfylla VA
planens syften, däribland för att kunna bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna 
följas. 

Förvaltningen föreslår att miljönämnden, tekniska nämnden, _stadsbyggnadsnämnden, 
kommundelsnämnderna, Telge Nät, hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen tillstyrker 
förslaget till VA-policy och VA-plan inför fastställande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-11 
VA-policy, 2017-05-11 
VA-plan för Södertälje kommun 2017-2030, 2017-05-11 
Bilaga VA-översikt till VA-plan Södertälje kommun, 2017-05-11 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker Vatten- och avloppsplan och Vatten- och avloppspolicy. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(forts. § 94, Dnr: HM 17 /38) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselott Löthagen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals 
(KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en 
demokratifråga" (återremiss 2017-04-27 § 59) 

Dnr: HM 16/61 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande (mars 2017) över en motion från David Winerdal (KD) om 
att en inventering av befintliga anslagstavlor i kommunen bör ske för att kartlägga 
anslagstavlornas placering och skick har återremitterats av nämnden. I motionen föreslås att 
kommunen ska se över vilka offentliga platser som saknar offentliga anslagstavlor för att 
informera och annonsera på. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har återremitterat ärendet för att 
kontoret ska återkomma med ett svar förenligt med situationen för anslagstavlor i Hölö-Mörkö 
kommundel. 

Till skillnad från situationen i Södertälje tätort så finns det anslagstavlor i alla kommundelar. Av 
bifogad karta framgår var de sju anslagstavlorna i Hölö-Mörkö kommundel finns. Samtliga 
renoverades under 2016. Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att en översyn av 
situationen för offentliga anslagstavlor inte behöver därför göras i Hölö-Mörkö kommundel. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-01 
Återremiss enligt protokoll Hölö-Mörkö kdn, 2017-04-27 
Motionen, 2016-10-18 
Karta över anslagstavlor i Hölö-Mörkö 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 som sitt 
yttrande över motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

Ut 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 
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§ 96 Nämndledamöter informerar 

Dnr: HM 17/04 

Ordförande Tomas Kullberg (S) informerar om att han kommer att fatta ett ordförandebeslut 
gällande investeringsanslag till driftsenheten för belysning av fotbollsplanen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

m 
Ans lagsdatum Utd ragsbestyrkande 

2017-06-28 
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§ 97 Kontoret informerar 

Dnr: HM 17/04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att verksamhetsplanering inför 2018 för samtliga 
kommundelsnämnder kommer att hållas den 7 december, mer information kommer per mail. 

Sekreterare Josefine Schiltzer meddelar att hon ska sluta sin tjänst från och med den 1 oktober 
2017. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ ¼ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 
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§ 98 Anmälningsärenden 

Dnr: HM 1 7 /04 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2017-05-29 § 85 "Läxjour för högre må/uppfyllelse" Svar på motion av 
Liberalernas fu/lmäktigegrupp 
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• Protokollsutdrag 2017-05-29 § 88 "handlingsplan för arbetsro i skolan" Svar på motion av 
Veronica Westergård (KD} 

Tekniska nämnden 

• Protokollsutdrag 2017-06-01 § 75 Yttrande över trafikförvaltningens remiss om 
trafikförändringar 2017 /2018 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-06-09, nr 17-07 § 07 

Länsstyrelsen i Stockholm 

• Beslut 2017-05-30, Överklagan av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med 
förråd på fastigheten Hål/snäs 1:6 i Södertälje kommun 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ t;U,; 
Anslagsdatum 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Delegationsbeslut 

Dnr: HM 1 7 /03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Slutbesked, Stenbrottet 12, SBN 2016-00931, 2017-05-31 

• Slutbesked, Oaxen 1:50, SBN 2017-00894, 2017-05-30 
• Startbesked, Hejsta 9:11, SBN 2017-00240, 2017-05-24 
• Slutbesked, Pikhackan 5, SBN 2017-00441, 2017-05-23 
• Slutbesked, Stenbrottet 12, SBN 2015-03009, 2017-05-24 
• Startbesked, Pikhackan 1, SBN 2016-00609, 2017-06-05 
• Slutbesked, Hörningsholm 2:1, SBN 2015-02247, 2017-06-05 
• Startbesked för markarbeten, Skilleby 4:93, SBN 2017-00714, 2017-06-09 
• Bygglov med startbesked, Alnknäppen 4, SBN 2017-00697, 2017-06-05 
• Bygglov, Skilleby 4:93, SBN 2017-00714, 2017-06-05 
• Slutbesked, Eneboda 1:21, SBN 2016-01507, 2017-06-07 

Utbildningskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-06-16, nr 17-09 § 09 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

(j)z_~ 
An slagsdatum 

2017-06-28 

Utdrag sbestyrka nde 
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§ 100 Övriga frågor 

Dnr: HM 17/05 

Nämnden vill i anslutning till att man antog Vatten- och avloppsprogrammet och Vatten- och 
avloppspolicyn ge Telge Nät i uppdrag att återkomma till nämnden med information om en 
tidsaxel för tätning av spillvatten, relining samt en redovisning om var man befinner sig idag. 

Eva Molnar (KO) ställer frågan om vem som ansvarar för att se till att den container som står 
, parkerad i Åbykorsningen tas bort. Containern blockerar sikten och försvårar möjligheten att 

stanna. 

Molnar tar också upp fråga kring Österbyvägen, vid vissa sträckor är det mycket buskar som 
hänger och gör vägen smal, folk kör för fort och tidigare fanns en vägspegel, nämnden skulle 
önska få tillbaka den spegeln för att trafiksäkra vägen och uppdrar till Anders Bengs att 
kontakta Trafikverket för att ta upp frågan om trafiksäkerheten på Österbyvägen. 

I anslutning till informationen om kyrkskolan och leader-projektet vill nämnden ge controller 
Rebecka Adam i uppdrag att utreda möjligheterna för att avskriva leader-projektet och 
eventuellt komma fram med ett beslutsärende till någon av hösten nämnder. 

Kopia skickas till 
Akten 
Telge Nät/Elisabeth Öhman 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 
Kommunstyrelsens kontor/Rebecka Adam 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~Qtc 2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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