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§ 82 Fastställande av dagordning
Utgår från dagordningen
Ärende 5. Ansökan om bygglov för rivning av enbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus,
Tvärskeppet 1 (återremitterades 2019-04-23 § 63) utgår från dagordningen.
lärna kommundelsnämnds beslut
Jäma kommundelsnämnd godkänner dagordningen med ovanstående förändring.
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§ 83 Riktlinjer för murar och plank
Dnr: Jä 19/45 SBN-201900592
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser fastställande av riktlinjer för murar och plank i Södertälje kommun. De ska
utgöra ett stöd i bedömningen av lovplikt avseende de nedstående åtgärderna.
Samhällsbyggnadskontoret bygglovsenhet (kontoret) bedömder att riktlinjerna kommer utgöra
ett värdefullt stöd för handläggare och fastighetsägare i Södertälje kommun och bidra till att öka
tydligheten av lovplikten för aktuella åtgärder samt kontinuitet i regleringen av lovplikten i
förhållande till andra kommuner. Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2019 och är
därefter tillämpbara retroaktivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-03
Bilaga 1 Riktlinjer för murar och plank i Södertälje kommun, daterad 2019-05-03
Järna kommundelsnämnds beslut
Järna kommundelsnämnd beslutar i enlighet med kontorets förslag att:

1. Anta kontorets förslag till riktlinjer för murar och plank enligt bilagd skrivelse
2. Riktlinjerna ska börja gälla från och med den 1 juli 2019 och därefter ges retroaktiv
tillämpbarhet.
3. Ge samhällsbyggnadskontorets bygglovsenhet delegation att, när så krävs, revidera
riktlinjerna (t.ex rättspraxis förändras eller andra omständigheter föranleder detta), såvida
det inte är en fråga av principiell karaktär som bör beslutas av nämnden.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum

1JR

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2019-06-11

Sammanträdesprotokoll

I 2019 -06-04 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd

6 (20)

§ 84 Information om Grönstrategi
Dnr: Jä 19/04
Sammanfattning av ärendet
Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg från SBK, informerar om Grönstrategin.

Grönstrategin behandlar frågor om
•
•
•
•

folkhälsa och sociala värden kopplat till grönstruktur och allmänna ytor (ex. sus i löv,
lugn av att se grönska, möjlighet att röra sig, uppleva, lärande mm)
grönskans förhållande till kulturmiljö, både som bidragande och som kulturmiljö i sig
spridningsvägar för djur, insekter och växter
Hela spektrumet från storskaliga landskap till gatuträd

Upplägget på Grönstrategin är tänkt att vara följande:
•
•
•
•
•
•

Faktadel om grönstruktur i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv
Kartläggning av gällande lagstiftning, styrande dokument mm
Södertäljes förutsättningar utifrån egna förutsättningar
Koppling mellan hållbarhet och grönstruktur
Strategier för framtida utveckling
Utvecklingsplan och handlingsplaner för utveckling av gröna värden samt uppfyllnad av
strategins målområden

Tidsplan
Arbete med faktainsamling- hösten 2019
Kopplingar till andra dokument, planer och strategier, samt Workshops om strategier och vägar
framåt - våren 2020
Sammanställning av dokument - våren 2020
Remiss till nämnder samt antagande i KS och KF- hösten 2020

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 86 Förstudie ishall Ljungbackens IP (inbyggnation av

befintlig utomhusrink)
Dnr: Jä 19/36
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret har av Järna kommundelsnämnd i uppdrag att göra en förstudie
gällande en ny ishall på Ljungbackens IP. Projektet är utpekat i Mål och budget 2019-2021
med markeringsbelopp som bygger investeringsram under 2020 och 2021.

Förslaget är i första hand ett huvudalternativ som innebär:
•
•
•

Inbyggnad av utomhusrinken.
Garage för ismaskinen.
Ny utomhusyta för allmänhetens åkning.

Därtill presenterar förstudien ett optionsalternativ som innebär att även omklädningsrum, förråd
och en samlingsyta med ny entre kan inrättas, men då detta beräknas överskrida befintlig budget
innebär detta ett äskande om utökning av investeringsmedel.
Kontorets förslag till beslut är att nämnden godkänner förstudien för vidare hantering i 2020 års
mål och budgetprocess. Därtill bör nämnden tillstyrka eller avstyrka optionsalternativet vilket i
sin tur avgör om ett äskande om utökning av investeringsmedel ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: "Förstudie ishall Ljungbackens IP (inbyggnation av befintlig utomhusrink)",
2019-04-08.
Rapport: "Förstudie ishall Ljungbackens IP (inbyggnation av befintlig utomhusrink)", 2019-0408.
Skissförslag: Järna ishall Al -A7, 2019-01-07.
Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att godkänna förstudien för vidare hantering i 2020
års mål och budgetprocess med tillägget: Nämnden förordrar att både huvudalternativet och
optionsalternativet förverkligas, för att nå ytterligare behov i enlighet med förstudien samt
uppdraget om utveckling av Ljungbackens IP.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att beakta tillgängligheten för funktionsnedsatta personer,
liksom miljömässig och social hållbarhet. Det är också viktigt att gestaltningen av utemiljön
runt ishallen lyfts för dialog med nämnden. En ny utomhusrink ska tillgodose allmänhetens
åkning och därför måste placeringen vara lämplig med hänsyn till ljus och trivsel och det
behövs sittplatser vid isytan. Ytan kan även användas till andra funktioner enligt uppdraget om
utveckling av Ljungbackens IP.

Susanne Bergström (S), Eva Molnar (KD), Per-Anders Fritshammar (C), Benny Hansen (M),
Viveca Rabenius (L), Aina Andersson (RP) och Kjell Bohman (SD) yrkar bifall till Hanna
Klingborg (MP) förslag (se bilaga 2).
Justerandes signum
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Järna kommundelsnämnds beslut
1. Jäma kommundelsnämnd godkänner förstudien för vidare hantering i 2020 års mål och
budgetprocess.
2. Nämnden förordrar att både huvudalternativet och optionsaltemativet förverkligas, för
att nå ytterligare behov i enlighet med förstudien samt uppdraget om utveckling av
Ljungbackens IP.
I det fortsatta arbetet är det viktigt att beakta tillgängligheten för funktionsnedsatta
personer, liksom miljömässig och social hållbarhet. Det är också viktigt att gestaltningen
av utemiljön runt ishallen lyfts för dialog med nämnden. En ny utomhusrink ska
tillgodose allmänhetens åkning och därför måste placeringen vara lämplig med hänsyn
till ljus och trivsel och det behövs sittplatser vid isytan. Ytan kan även användas till
andra funktioner enligt uppdraget om utveckling av Ljungbackens IP.
Beslutet skickas till

Akten
Anders Bengs, samhällsbyggnadskontoret
Daniel Hult, Kultur- och fritidkontoret
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§ 87 Förstudie Kulturnav i Järna
Dnr: Jä 19/34
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fri tidskontoret har i Mål och budget 2018 - 2020 i uppdrag att ta fram en förstudie
för utveckling av ett kulturnav i Järna. En första förstudierapport presenterades för
lokalberedningsgruppen under våren 2018. Rapporten återremitterades för att kompletteras med
beräkningar för driftskostnader samt beaktande av alternativa lokallösningar och placeringar.

Förstudien presenterar tre olika utvecklingsalternativ vilka förenklat kan beskrivas som:
1. En nybyggnation som rymmer biblioteket, Kulturskolan, Ung fritid och
föreningsverksamhet.
2. Stor om- och tillbyggnad av Futurum som rymmer biblioteket, Kulturskolan, Ung fritid
och föreningsverksamhet.
3. Liten tillbyggnad av Futurum som rymmer biblioteket och föreningsverksamhet- Ung
fritid och Kulturskolan lokaliseras ihop på Ljungbackens IP.
I förstudierapporten redogörs kontorets bedömning av hur de olika alternativen förhåller sig till
varandra. Utifrån detta ska kommundelsnämnden fatta beslut om vilket av de tre alternativen
som nämnden tillstyrker. Därtill ska nämnden, enligt gängse lokal- och investeringsprocess,
fatta beslut om att godkänna förstudien för vidare hantering i 2020 års mål och budgetprocess.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-08
Rapport: Förstudie- Kulturnav i Järna, 2019-04-01
Bilagor
Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att godkänna förstudien för vidare hantering i 2020
års mål och budgetprocess med tillägget: Nämnden tillstyrker alternativ 1 som innebär nya
lokaler för att samordna Järnas kultur- och fritidsverksamheter utan att göra avkall på den yta
som behövs, och för att skapa ett kulturnav för ett växande Järna.

Det är viktigt att i det fortsatta arbetet beakta ett tydligt hållbarhetsperspektiv, både med
miljömässiga ställningstaganden och som en mötesplats där alla är välkomna. Jämställdhet och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är självklara perspektiv. Byggnaden ska
hålla hög arkitektonisk kvalitet. Utemiljön ska gestaltas för att vara en del av mötesplatsen.
Under det fortsatta arbetet ska en aktiv dialog föras med nämnden avseende lokalisering och
utformning. Det ska även föras en dialog med berörda verksamheter och aktörer.

Susanne Bergström (S), Eva Molnar (KD), Per-Anders Fritshammar (C), Benny Hansen (M),
Viveca Rabenius (L), Aina Andersson (RP) och Kjell Bohman (SD) yrkar bifall till Hanna
Klingborg (MP) förslag (se bilaga 2).
Justerandes signum
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Järna kommundelsnämnds beslut
1. Järna kommundelsnämnd godkänner förstudien för vidare hantering i 2020 års mål och
budgetprocess.
2. Nämnden tillstyrker alternativ 1 som innebär nya lokaler för att samordna Järnas kulturoch fritidsverksamheter utan att göra avkall på den yta som behövs, och för att skapa ett
kulturnav för ett växande Jäma.
Det är viktigt att i det fortsatta arbetet beakta ett tydligt hållbarhetsperspektiv, både med
miljömässiga ställningstaganden och som en mötesplats där alla är välkomna.
Jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är självklara
perspektiv. Byggnaden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet. Utemiljön ska gestaltas för
att vara en del av mötesplatsen. Under det fortsatta arbetet ska en aktiv dialog föras med
nämnden avseende lokalisering och utformning. Det ska även föras en dialog med
berörda verksamheter och aktörer.

Beslutet skickas till

Akten
Helena Gomer, kultur- och fritidskontoret
Moa Öhman, samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum
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§ 88 Information om Sommarlovspengar
Dnr: Jä 19/04

Sammanfattning av ärendet
Helena Hellström, ny tf. kultur- och fri tidschef, presenterar sig själv för nämnden och
informerar om Sommarlovspengar.
Sedan 2016 har regeringen fördelat statliga medel till fria sommarlovsaktiviteter för barn och
unga mellan 6-15 år. Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel som bygger på antalet
hushåll med försörjningsstöd. Södertälje tilldelas en lägre summa för 2019 i jämförelse med
tidigare år. Totalt får Södertälje kommun 1 940 088 kronor av Socialstyrelsen under 2019.

Syftet med det statliga bidraget är att
•

stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och
personlig utveckling under sommarlovet

•

utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter

•

stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation
och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 89 Bättre samverkan för ett levande Järna centrum
Dnr: Jä 19/49
Sammanfattning av ärendet
Jäma kommundelsnämnd vill utveckla Jäma centrum på ett sätt som främjar verksamheter och
evenemang, liv och rörelse. Jäma centrum ska vara en attraktiv och trivsam plats där människor
vill vara för att mötas, umgås, handla och fika.
Ett levande centrum förutsätter samverkan mellan kommunen och andra aktörer som företag,
fastighetsägare och föreningar. I Södertälje kommun är det Destination
Södertälje/kommunstyrelsens kontor som har ansvaret för företagskontakter, så även i Jäma.
Samtidigt har Jäma kommundelsnämnd genom sina politiker och sina verksamheter nära
kontakt med många lokala företag och föreningar. Det pågår ett arbete med att utveckla hela
Jäma som destination, där centrumutvecklingen är en del som företagen vill jobba vidare med.
Jäma kommundelsnämnd vill nu förtydliga arbetet genom att ge i uppdrag åt kommunstyrelsens
kontor att förbättra och etablera samverkan för ett levande Jäma centrum. Samverkan kan
handla om utformning och utsmyckning av centrum, om trygghetsåtgärder, om evenemang, om
information och marknadsföring och om aktiviteter som företagsträffar och liknande. Syftet
med uppdraget är att en konkret samverkan kommer igång och att det sker en kontinuerlig och
aktiv dialog mellan berörda aktörer, kommunens kontor och Jäma kommundelsnämnd.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2019-06-04
Järna kommundelsnämnds beslut
1. Att ge kommunstyrelsens kontor i uppdrag att förbättra samverkan för ett levande Jäma
centrum, genom god samordning mellan kontoren och aktiv dialog med berörda aktörer.
2. Att kommunstyrelsens kontor löpande håller nämnden informerad om hur arbetet går
vidare.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor
Destination Södertälje/Cissi Grape & Aydin Aho

Justerandes signum
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§ 90 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 19/04
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hanna Klingborg (M) informerar om följande:
Nästa nämndsammanträde är den 18 juni, kl. 16:00, men redan kl. 14:00 så kommer nämnden
ha en sommaravslutning. Tanken är att bjuda på fika och kaffe på Jäma torg till Jämas
medborgare. Inför detta kommer det sättas upp affischer och skapas ett Facebook-event.
Den 17 augusti är det Jäma kulturfest och premiär för Bondens marknad.
Hanna har varit på verksamhetsbesök den 4 juni på Eneskolan. Det var ett intressant möte, med
givande information. Ett verksamhetsbesök med hela nämnden ska planeras in efter sommaren.
Hanna har även gjort ett besök på förskolan. På detta möte uttryckte personalen att de önskade
att barnen ska få interagera mer med samhället, t.ex. driva ett gemensamt evenemang med andra
förskolor.
Hanna har också varit på ett saimådsmöte för Detaljplanen för Lekspaden 1, där olika aktörer
närvarade.

Susanne Bergström (S) informerar om att det preliminära datumet för julmarknaden 2019 är 14
december.
Annika Berg (S) tar upp en diskussion om datumen för politikerhörnorna för hösten och
eventuella teman.
Kopia skickas till

Akten
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§ 91 Kontoret informerar
Dnr: Jä 19/04
Sammanfattning av ärendet
Ingen information.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 92 Ärendebalans
Dnr: Jä 19/02
Sammanfattning av ärendet
Jäma kommundelsnämnd lägger ärendebalansen till handlingarna.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 93 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 19/04
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen

•

Protokollsutdrag § 92 Uppdrag om översyn av nämndernas och bolagens
delegationsordningar avseende investeringar, inköp och upphandlingar, 2019-04-26

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

•

Protokollsutdrag§ 56 Trafikförändringsremiss, 2019-04-25

Södertälje Tingsrätt

•

Dom från Södertälje Tingsrätt ang. Vackåområdet, 2019-05-20

Järna kommundelsnämnds beslut
Jäma kommundelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärendena.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

VR

Jt1~

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2019-06-11

Sammanträdesprotokoll

I 2019-06-04 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd

§ 94 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 19/03
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Startbesked Ene 4:227, SBN-2018-01728, 2019-04-15
Startbesked Ene 9:1, SBN-2018-01042, 2019-04-11
Bygglov med startbesked Ene 14:1, SBN-2019-00733, 2019-04-10
Ansökan avskrivs Församlingen 4, SBN-2019-00549, 2019-04-24
Slutbesked Granaten 2, SBN-2015-02450, 2019-04-09
Startbesked Håknäs 4:63, SBN-2019-00809, 2019-04-23
Startbesked Industrin 3, SBN-2018-01877, 2019-04-23
Startbesked Jordlöparen 2, SBN-2019-00550, 2019-04-09
Slutbesked Kallfors 1: 194, SBN-2017-00992, 2019-04-11
Startbesked Kallfors 1:216, SBN-2018-00421, 2019-04-23
Avskrivning Kallfors 1:224, SBN-2018-02256, 2019-04-16
Startbesked Korallen 1, SBN-2019-00485, 2019-04-17
Startbesked Mora 1:45, SBN-2017-00567, 2019-04-04
Slutbesked Påsken 9, SBN-2016-00608, 2019-04-08

Redovisning och ekonomisupport
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 19-04, 2019-04-15

Järna kommundelsnämnds beslut
Jäma kommundelsnämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2019-06-11
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Sammanträdesprotokoll

I 2019-06-04 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd

§ 95 Övriga frågor
Dnr: Jä 19/05

Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor anmäldes.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

VR

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2019-06-11
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