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§ 113 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
Ärende 16a. Ljungbackens IP-resultat från medborgardialog tillkommer till dagordningen och återfinns 

under§ 125 

Utgår från dagordningen 
Ärende 06. Ändring av planområde för detaljplaneförslag för Billsta 5:11 utgår från dagordningen. 

Järna kommundelsnämnd 
Nämnden godkänner den utsända dagordningen med ovanstående förändringar. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 114 Information om odlingslotter i Järna Dnr: Jä 19/04 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Bohm, fastighetsförvaltare på samhällsbyggnadskontoret, sammanfattar enkäterna om 

odlingslotter som gjorts tillgänglig för allmänheten att svara på. Utifrån svaren som inkommit så har en 

sammanställning gjorts. 

Av 59 kompletta svar så anser sig 81 % av de svarande vara mycket intresserade av nya 

odlingsmöjligheter i och kring Järna. 

32 % av de svarande är intresserade av bostadsnära odlingsmöjligheter. 

58 % av de svarande är intresserade av Stads/otter inom tätorten eller Stadsnära od/ingslotter. 

10 % av de svarande är intresserade av gemensamhetsodlingar. 

Övriga önskemål från de tillfrågade var: 

- Redskapsbodar 

- Fikarum 

- Toalett 

- Promenad/ cykelavstånd från bostaden 

Samhällsbyggnadskontoret har undersökt olika platser och väljer att gå vidare med ett område i 

närheten av Mora Gård. lnformationsmöte kommer att ske med allmänheten och det går nu att anmäla 

intresse för en odlingslott. En förening behöver bildas för kommunen att skriva avtal med. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 115Riktlinjer för bostadsbyggande på 
landsbygden 

Nämndens beslut 

Dnr: Jä 19/58 

Nämnden återremitterar ärendet för ett förtydligande om hur naturvärden beaktas och hur den 
ekologiska kompetensen kommer in i bedömningen av byggande på landsbygden. Det behövs även ett 
förtydligande av ställningstagandet om jordbruksmark för att undvika otydlighet i tolkningen av 
lagstiftningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har ett behov av att skapa nya bostäder. I samband med detta har det påtalats ett 

behov av ökad tydlighet över aktuella styrdokuments principer för bostadsbyggande på landsbygden. 

Konsekvenser av att ha en alltför restriktiv hållning kontra att vara för tillåtande har diskuterats. En 

balans mellan de två spåren är viktig att åstadkomma, och tydliga riktlinjer för denna bedömning 

avseende planärenden, förhandsbesked och bygglov. Detta bedöms i sin tur gynna en långsiktig hållbar 

utveckling utifrån samtliga hållbarhetsaspekter (socialt, ekonomiskt och ekologiskt). Utgångspunkten är 

att Södertälje kan bygga mer än de 5 % som anges i RUFS 2050 för byggande utanför de prioriterade 

bebyggelselägena alltså lägen som exempelvis ej är kollektivtrafiknära. Denna bedömning görs då 

Södertälje har relativt de andra stockholmskommunerna en stor andel landsbygd. Syftet med riktlinjerna 

är att stimulera bostadsbyggandet och främja utvecklingen på landsbygden. 

Riktlinjernas fokus är att hitta en bedömningsgrund avseende bostadsbebyggelse på landsbygden i 

kommunen utifrån principer för arkitektur, landskapsbild och kulturmiljö. Dessa aspekter bedöms bäst 

hanteras genom riktlinjer för lokalisering, placering och gestaltning. 

Tanken är att vid en prövning ha stöd i välavvägda och tydliga riktlinjer. Detta skapar förutsättningar för 

en kontinuitet i arbetet, underbyggda beslut och i längden en ökad rättssäkerhet som gynnar 

bostadsbyggandet på landsbygden. 

Riktlinjerna har varit ute på information i samtliga kommundelsnämnder och stadsbyggnadsnämnden i 

juni 2019. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsbyggande på landsbygden 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-28 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet för ett förtydligande om hur 

naturvärden beaktas och hur den ekologiska kompetensen kommer in i bedömningen av byggande på 

landsbygden. Det behövs även ett förtydligande av ställningstagandet om jordbruksmark för att undvika 

otydlighet i tolkningen av lagstiftningen. 

P rop os itionsord ni ng 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden 

beslutat i enlighet med det. 

Beslutet skickas till 

• Sbk-plan/akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdrags bestyrkande 

2019-09-10 
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§ 116 Planbesked Speceristen 5 Dnr: Jä 19/56 

Nämndens beslut 
1. Järna kommundelsnämnd avser att planläggning för Speceristen 5 inleds. Detaljplanen beräknas vara 

antagen som tidigast 2024. 

2. Avgiften för planbeskedet är 14000 kr enligt plantaxa för 2019. Faktura på avgiften skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigeten är lokaliserad inom området Tälleby i sydvästra delen av Järna. Ansökan avser ändring av 

detaljplan i syfte att möjliggöra för bostadsändamål inom fastigheten. Den gällande detaljplanen för 

Speceristen 5 möjliggör för skola, kontor eller kultur och uthyrs idag till en förskola (Telleby Förskolan) . 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning för Speceristen 5 inleds för att pröva 

bostadsbebyggelse inom fastigheten. Kringliggande bebyggelse längs med Tällebyvägen där fastigheten 

gränsar består i huvudsak av villabebyggelse om 1-2 plan. Det är lämpligt att pröva med en annan skala 

och utformning som tar hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur och områdets karaktär. Vid 
bostadsförtätning behöver VA-kapaciteten i anslutning till fastigheten utredas närmare, det befintliga 

ledningsnätet i Järna är idag högt belastat och behöver förstärkas. Andra utredningar som bedöms vara 

viktiga att se över är dagvattenutredning, buller och trädinventering. Detaljplanen beräknas vara antagen 

som tidigast 2028. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked inkom 2019-04-08 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-15 

Yrkande 
Susanne Bergström (S) yrkar bifall till kontorets förslag men med ändringen att detaljplanen ska vara 

antagen som tidigast år 2024 istället för år 2028. 

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Susanne Bergströms (S) yrkande och finner att 

nämnden beslutat i enlighet med det. 

Beslutet skickas till 
• SBK-plan/akten 

• Sökande 

Juslerandes signum Anslagsdalum Uldragsbeslyrkande 

2019-09-10 
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§ 117Andring av detaljplan, Ogan 1:11 m.fl 

Nämndens beslut 
Järna kommundelsnämnd skickar ut ändringen på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr: SBN-2018-02186 

Jä 19/59 

Ändringen syftar till att tillåta vatten- och avloppsanordningar inom byggnadsplaneområdet. Eftersom 

detaljplanestridigt enskilt avlopp redan finns inom området idag kan miljökontoret ej förelägga eventuella 

åtgärder då även dessa skulle bli detaljplanestridiga. Därför stryks vissa bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-15 

Plankarta, planbeskrivning, planbestämmelser 

Beslutsprotokoll, daterat 2018-12-04 

Fastighetsförteckning 

Beslutet skickas till 
• SBK-plan 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2019-09-10 

Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Revidering av delegationsordning 
(återremitterat 2019-06-19) 

Nämndens beslut 

Dnr: Jä 19/44 

Järna kommundelsnämnd antar kontorets förslag till ytterligare revidering av byggnadsnämndernas 

delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till ytterligare revidering av delegationsordningar för 

Södertälje kommuns byggnadsnämnder. 

Förslag till revidering av delegationsordningar lades fram till byggnadsnämnden i juni och 

återremitterades till kontoret avseende punkt C.3.1 gällande delegering av nybyggnad av flerbostadshus 

inom detaljplanelagt område. Punkten har nu reviderats till att omfatta endast 4 lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-14 

Reviderade ärendegrupper, daterad 2019-08-15 

Beslutet skickas till 

• SBK 
• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 120 Plan för systematiskt kvalitetsarbete, 
uppföljning av åtgärder och effekter inom 
prioriterade utvecklings- och 
förbättringsområden 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr: Jä 19/04 

Katarina Weidenhaijn, förskolechef och Jenny Stanser, grundskolechef, presenterar uppföljning av plan 

för systematiskt kvalitetsarbete. 

I förskolan finns det en skillnad i resultat mellan flickor och pojkar, där flickorna presterar bättre. 

Skillnaden är särskilt stor i språkutveckling och lek och samspel. Förskolorna arbetar därför på ett språk 

-och kunskapsutvecklande sätt, där pedagogerna ställer utmanande frågor och använder sig av ett rikt 

och nyanserat språk med barnen. De arbetar även mycket med digitala verktyg, som möjliggör 

kommunikation, utforskande och expansion av barnens olika språk och uttryck. 

I grundskolan används digitala verktyg i högre drag i undervisningen. Kunskapen inom detta område har 

ökat, men man behöver fortsätta utveckla kompetensen. Grundskolan har även börjat arbeta mycket 

närmre elevhälsan, som arbetar förebyggande och främjande nära lärarna på individ-, gruppnivå och 

organisationsnivå. Grundskolornas skolbibliotek arbetar även mer aktivt med läsning. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 121 Resultatredovisning och analys 
grundskolan 2018/2019 

Nämndens beslut 

Dnr: Jä 19/06 

Järna kommundelsnämnd godkänner resultatredovisningen för Södertäljes kommunala grundskolor för 

läsåret 2018/2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för redovisning av grundskolans resultat ska en 

resultatredovisning godkännas av nämnden två gånger per år. 

Meritvärdet för årskurs 9 är 4,2 meritvärdespoäng lägre än föregående läsår. Resultatet är i likhet med 

meritvärdet för läsåret 2016/2017. När resultatet för samma årskurs redovisas i årskurs 7, 8 och 9 så 

ökar gruppens resultat över tid. För årskurs 9 sjunker också behörigheten något, i jämförelse med 

föregående år är det flickornas resultat som är lägre medan pojkarnas resultat är i likhet med tidigare år. 

För årskurs 8 är resultatet lägre än föregående år avseende genomsnittligt meritvärde och 

grundläggande behörighet. 

Det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten i årskurs 6 och 7 är liknande resultaten i årskurs 8. 

Flickor får högre betyg än pojkar, störst skillnad är det i ämnet svenska. Det ämne där högst andel elever 

inte uppnår kunskapskraven är matematik och svenska som andraspråk av de ämnen som redovisas i 

rapporten. 

Årskurs 3 har fortsatt goda resultat på nationella proven, resultaten i matematik är lägre än föregående 

läsår. 

Analysen visar att ett fortsatt fördjupande arbete behöver utvecklas avseende undervisningens kvalitet i 

matematik och undervisningens tillgänglighet för alla elever. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-13 

Rapport: Resultatredovisning grundskolan för läsår 2018/2019, daterad 2019-08-14 

Beslutet skickas till 
• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 122Uppföljning skolplikt, frånvaro grundskola Dnr: Jä 19/55 

Nämndens beslut 
Järna kommundelsnämnd godkänner redovisning av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro inom 

grundskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat att skolplikt och frånvaro ska rapporteras till nämnden två gånger per 

år. Uppföljningen av skolplikt och frånvaro finns i bifogad rapport med bilagor. 

Grundskolan 

Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen går i 

grundskolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller elever som går i kommunens egna skolor, i 

fristående skolor och i skolor i andra kommuner (Skollagen 7 kap 22§). För grundskolan gäller även att 

samtliga skolhuvudmän är skyldiga att anmäla till en skolpliktig elevs hemkommun om eleven riskerar att 

inte fullgöra sin skolplikt. Den 20 maj 2019 fanns det 207 elever i systemstödet Skolplatsen med 

folkbokföringsadress i Södertälje kommun som saknar känd skolplacering. 

För skolfrånvaron fanns vid vårterminens avläsning i närvarosystemet Skolplatsen 1 142 elever i 

Södertälje kommuns grundskolor med skolfrånvaro som överstiger 20 procent varav 170 elever har en 

skolfrånvaro som överstider 50 procent. Dessa siffror visar både giltig och ogiltig skolfrånvaro. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-29 
Rapport 2019-05-29 Uppföljning av grundskolans skolplikt samt skolfrånvaron inom grund- och 
gymnasieskolan 
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga 1 
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2 
Rutin för främjande av närvaro och hantering av frånvaro i grundskola, bilaga 3 
Analysmall skolfrånvaro skola, bilaga 4 
Att utreda problematisk skolfrånvaro, bilaga 5 

Beslutet skickas till 

• Akten 

• Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 123Taxor och avgifter Dnr: Jä 19/54 

Nämndens beslut 
Järna kommundelsnämnd fastställer taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i enlighet med 

bifogat PM daterat 2019-07-08, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen . Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunen har från den 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det finns en 

övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av förordning (2001 :160) "om 

statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Nämnda förordning 

har under 2015 ändrats med förordning (2015: 153). Ändringen medför att från och med 2015-07-01 

beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. 

Förordningen fastställer vad som är avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan: 

"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett belopp 

som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan 

det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för bidragsåret och det 

som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor. " 

Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första december varje år lämna uppgift till kommunerna 

om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det 
första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. 

För närvarande (2019-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan: 

Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet 

Högsta avgift 

Barn ett 1 425 kronor 

Barn två 950 kronor 

Barn tre 475 kronor 

Högsta månadsavgift för sko/barnsomsorg 

Högsta avgift 

Barn ett 950 kronor 

Barn två 475 kronor 

Barn tre 475 kronor 

Högsta avgift för år 2020 kommer att justeras i enligt med av Skolverket meddelat belopp {2019-12-01) i 

enlighet med förordning för maxtaxan. 

Avgift för fritidsk/ubb 

Justerandes signum Anslagsdalum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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Avgiften för fritidsklubb för barn mellan 10-13 år styrs inte av förordning (2001 :160) "om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Avgiften baseras på basbeloppet 

respektive år. Avgiften är en procent av aktuellt basbelopp per termin samt tillägg för matkostnader enligt 

självkostnadspris. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-08 

PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

Beslutet skickas till 

UK/Verksamhetschef förskola 

UK/Verksamhetschef grundskola 

UK/systemförvaltare Skolplatsen förskola 

KSK/lngela Heden 

Juslerandes signum Anslagsdalum Uldragsbeslyrkande 

2019-09-10 
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§ 124Handlingsplan för folkbibliotekens 
strukturutveckling 

Nämndens beslut 

Dnr: Jä 19/09 

Järna kommundelsnämnd tillstyrker Handlingsplanen för folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplanen för folkbibliotekens strukturutveckling är en reviderad version av strukturplanen för 

Södertälje kommuns folkbibliotek från år 2015. 

Handlingsplanen ska visa på förslag till åtgärder som bidrar till en bredare tillgång på biblioteksservice 

samt till stadens långsiktiga utveckling. Staden har många utmaningar och denna handlingsplan ska 

bidra både till en bättre biblioteksstruktur och för ett mer jämlikt Södertälje. 

En samlad analys och bedömning av biblioteksstrukturen har utmynnat i ett antal prioriteringar och 

förslag till förändringar av den nuvarande strukturen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-19 

Handlingsplan för folkbibliotekens strukturutveckling, remissversion, daterad 2019-03-25 

Rapport: Sammanställning av remissvar, daterad 2019-06-27 

Beslutet skickas till 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Enhörna kommundelsnämnd 
• Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

• Järna kommundelsnämnd 

• Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens kontor, Enheten för utredning och hållbarhet 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 125Ljungbackens IP- resultat från 
medborgardialog 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr: Jä 19/04 

Daniel Hult, lokalstrateg på kultur- och fritidskontoret, sammanfattar resultaten från medborgardialogen 

om Ljungbackens IP. En webbenkät fanns tillgänglig för medborgare att svara på under januari-februari 

2019. Dialogen skedde även över ett möte med medborgare under en politikerhörna den 6 februari 

2019. Detta gjordes för att samla in förslag och synpunkter, men även för att stärka engagemang och 

delaktighet. 

Enkäten resulterade i 628 respondentsvar, dock inte nödvändigtvis unika. Skälen som människor 

uppgav till varför de besökte Ljungbackens IP var främst för att man var förälder/anhörig till utövare på 

träning, eller att man själv skulle utöva idrott eller annan rörelseaktivitet. Nöjdhet med Ljungbackens IP 

är högre hos barn och unga än hos äldre. Platser som respondenterna tycker skulle kunna göras bättre 

är främst omklädningsrummen och grusplanen. Nya förslag på vad som kan tillkomma på Ljungbackens 

IP är till exempelvis en Allaktivitetshall eller en simhall. 

Underlaget kommer att behandlas vidare och redogöras på en mer detaljerad nivå i en utredning. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 126Information om Järnaskogen/Logsjörundan Dnr: Jä 19/04 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Linden, naturvårdare på Naturcentrum på Miljökontoret, informerar om förslag på utvecklingen av 

Logsjöområdet. I området syns det att det är ett högt besökstryck på de välanvända stigarna. Därför 

skulle det passa med utvecklingssatsningar i detta område. När bostadsområden växer, precis som 

Järna gör just nu, är det viktigt att erbjuda tätortsnära friluftsområden som bjuder till naturupplevelser, 

motion och kunskapsspridning. 

I förslaget finns ideer om att skapa entreer till området vid Norrtuna samt uppe vid Kallfors. En del i 

förslaget är också att sätta upp grillplatser, byta ut bänkar och sittplatser, samt sätta upp 

informationsskyltar om Logsjöområdets historia och naturvärden. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Juslerandes signum Anslagsdatum Utdragsbeslyrkande 

2019-09-10 
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§ 127Yttrande över förvaltningens underlag till 
Mål och budget 2020-2022 

Nämndens beslut 

Dnr: Jä 19/57 

Järna kommundelsnämnd tar del av förvaltningens underlag till Mål och budget 2020-2022 och avstår 

från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltn ingens underlag till Mål och budget 2020-2022 presenterades den 13 juni 

2019 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna har möjlighet att senast den 30 

augusti lämna ett yttrande till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

En försvagad konjunktur och en lägre ökning av skatteintäkterna bedöms innebära mer ansträngda 

ekonomiska förutsättningar för den kommande treårsperioden. Demografiska förändringar och utökade· 

behov behöver hanteras inom de ekonomiska ramar som Södertälje kommun har att räkna med 

samtidigt som det ska råda ordning och reda i densamma och de ekonomiska målen uppnås utifrån 

kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Arets befolkningsprognos visar totalt sett 

på en något starkare befolkningstillväxt jämfört med föregående års prognos. Det är framförallt 

Södertälje tätort som kommer att växa men även Järna kommundel prognostiseras öka. Därför anges i 

förvaltningens underlag ett generellt effektiviserings- och besparingskrav om 2,8 procent för hela 

förvaltningens verksamhet, dock med undantag av pedagogisk verksamhet och LSS. 

Kommundelens kommunbidrag i förvaltningens underlag (se bilaga 4): 

Järna kommundelsnämnds kommunbidrag 2019 138 458 tkr 

Järna kommundelsnämnds kommunbidrag 2020 137 753 tkr 

Den del av kommundelsnämndernas kommunbidrag som avser den pedagogiska "påsen" och de 

särskilda anslagen har justerats för demografiska förändringar. En uppräkning med 0,8 procent har 

gjorts för den del av kommunbidraget som avser pedagogisk verksamheten. För övrig verksamhet (ej 

pedagogisk verksamhet) innebär kommunbidraget ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 2,8 
procent. För Järna kommundelsnämnd innebär det 1 266 tkr. 

Järna kommundelsnämnds KS/KF investeringar i förvaltningens underlag: 

KS/KF {tkr) Ar2020 Ar 2021 Ar2022 

KON Järna 24 500 10 500 -

Projekten som bygger ram för KS/KF investeringarna är: 

Justerandes signum 

Cirkulation vid Rönnvägen/Lövensväg 

Cykelgarage Järna 

GC-väg mot Nykvarn 

Gestaltning Järna C 

Järna ishall 

Ans lagsdatum 

2019-09-10 

Utdragsbestyrkande 
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Moraån 

Parkeringsöversyn och trafikreglering 

Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler: 

För verksamhetslokaler under åren 2020-2022 finns medel för Järna Futurum Kulturnav {alt 1 ). 

Nämndsinvesteringar i förvaltningens underlag samt i innevarande Mål och budget 

Förvaltningens underlag 2020-2022 

Mål och budget 2019-2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

2019 

3400 

2020 

3 600 

3500 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2020-2022, daterad 2019-06-13 

Bilaga 1-10 

Yrkande 

2021 

3 300 

3 300 

2022 

3300 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att nämnden tar del av förvaltningens underlag till Mål och 

budget 2020-2022 och avstår från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål- och 

budgetprocessen. Susanne Bergström (S) yrkar bifall till Hanna Klingborg (MP) förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att nämnden 

beslutat i enlighet med det. 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 

• Ksk/Ekonomi/Lek 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Uldragsbestyrkande 

2019-09-10 ve 
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§ 128 Nämndledamöter informerar Dnr: Jä 19/04 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Klingborg (MP) informerar om följande saker: 

Politikerhörna den 4 september med temat odling. Kl. 17:30-19:00 i Futurum. 

Höstens kommande politikerhörnor: den 2 oktober i Futurum- temat ungdomsdialog. Planen är att rikta 

inbjudan till skolor, föreningar osv. I november planeras en politikerhörna med temat återkoppling av 

strukturplansdialogen. I december planeras preliminärt en politikerhörna med information om 

Ljungbackens IP. 

Järna Kulturfest ägde rum den 17 augusti. Dagen blev en succe och arrangörerna har fått god feedback 

från många som var där. Det var även premiär för Bondes marknad. 

Presidiet har deltagit i en budgetdialog med kommunens gruppledare. 

Järna kommundel börjar närma sig 10 000 invånare. Nämnden diskuterar möjligheten att arrangera 

något slags firande när det sker. 

Viveca Rabenius (L) berättade om att Äldredagen blev inställd men att kontaktpolitikerna inte fick någon 

information om detta. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 129 Kontoret informerar Dnr: Jä 19/04 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Mimmi Muleta informerar om att pga. kommunens nya grafiska profil så kommer 

tjänsteskrivelser och protokoll att ha en ny design från och med nu. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

(:Hv 
2019-09-10 
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§ 130 Ärendebalans Dnr: Jä 19/02 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden lägger ärendebalansen till handlingarna. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

111<-- 2019-09-10 
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§ 131 Anmälningsärenden Dnr: Jä 19/04 

Nämndens beslut 
Järna kommundelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen 

• Protokollsutdrag § 99 Yttrande över remissen Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 
(T20), daterad 2019-05-24 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag § 105 Delårsrapport per den 30 april 2019 för Södertälje kommun, daterad 
2019-06-19 

• Protokollsutdrag § 111 Digitaliseringsstrategi, daterad 2019-06-25 

Järna kommundelsnämnd 

• Brev till Byggnadskontoret, daterad 2019-05-15 

• Brev till Södertälje kommun, daterad 2010-01-15 

• Svar från Kultur- och fritidsnämnden angående utegym, daterad 2019-08-20 

Kommunstyrelsens kontor 

• Ekonomisk information 2019 05 

Beslutet skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdalum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 132 Delegationsbeslut Dnr: Jä 19/03 

Nämndens beslut 
Järna kommundelsnämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning av ärendet · 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Bygglov och startbesked i efterhand Agdala 2:4, SBN-2012-00599, daterad 2019-05-22 

• Avvisning av överklagande Bankesta 2:9, SBN-2018-00408, daterad 2019-05-16 

• Bygglov med startbesked Backa 1 :3, SBN-2019-00973, daterad 2019-06-07 

• Avvisning av överklagande Bankesta 2:9, SBN-2018-01643, daterad 2019-05-16 

• Slutbesked Agdala 2:4, SBN-2012-00599, daterad 2019-05-22 

• Startbesked Kallfors 1 :306, SBN-2018-02246, daterad 2019-05-15 

• Slutbesked Billsta 1 :38, SBN-2016-00190, daterad 2019-05-31 

• Bygglov Billsta 7:2, SBN-2019-00742, daterad 2019-05-13 
• Ansökan avskrivs Billsta 8:5, SBN-2018-02257, daterad 2019-05-21 

• Startbesked Branddalsund 1 :20, SBN-2019-01156, daterad 2019-06-05 

• Bygglov med startbesked Ene 4:120, SBN-2019-01061, daterad 2019-05-29 
• Bygglov med startbesked Ene 4:221, SBN-2017-01115, daterad 2019-06-03 

• Startbesked Futurum 16, SBN-2019-00993, daterad 2019-05-22 

• Ansökan avskrivs Gerstaberg 1 :7, SBN-2019-01043, daterad 2019-05-28 

• Bygglov med startbesked Kallfors 1 :153, SBN-2019-00930, daterad 2019-05-27 
• Startbesked Kallfors 1 :184, SBN-2019-01030, daterad 2019-05-23 

• Slutbesked Kallfors 1 :284, SBN-2017-02534, daterad 2019-05-23 

• Slutbesked Kallfors 1 :298, SBN-2018-02204, daterad 2019-05-10 
• Ny kontrollansvarig Kallfors 1 :306, SBN-2018-02246, daterad 2019-05-15 

• Vägra slutbesked Kapellet 6, SBN-2016-01626, daterad 2019-05-15 

• Slutbesked Långskeppet 8, SBN-2017-02381, daterad 2019-05-22 

• Slutbesked Ogan 1 :4, SBN-2019-00134, daterad 2019-06-07 
• Ansökan avskrivs Pärlängsbacken 4, SBN-2019-00346, daterad 2019-05-21 

• Strandskyddsdispens Römora 1:10, SBN-2019-00971, daterad 2019-05-15 

• Ansökan avskrivs Skäve 6: 1, SBN-2019-00776, daterad 2019-05-27 

• Ansökan avskrivs Snäckan 4, SBN-2019-00877, daterad 2019-05-20 
• Slutbesked Spiggen 4, SBN-2019-00138, daterad 2019-05-28 

• Slutbesked Tavesta 1 :292, SBN-2016-01781, daterad 2019-06-11 
• Ansökan avvisas Tvärskeppet 1, SBN-2019-00581, daterad 2019-05-16 

• Ansökan avskrivs Tvärskeppet 1, SBN-2019-004 70, daterad 2019-05-31 

• Slutbesked Vik 1 :5, SBN-2018-01408, daterad 2019-05-21 
• Startbesked Ytterjärna-berga 3: 10, SBN-2019-01119, daterad 2019-06-03 

• Bygglov med startbesked Bankesta 1 :3, SBN-2019-01184, daterad 2019-06-20 

• Slutbesked Barrikaden 7, SBN-2017-00891, daterad 2019-07-04 

• Strandskyddsdispens Ogan 1 :4, SBN-2019-01087, daterad 2019-07-05 

• Slutbesked Billsta 1 :9, SBN-2018-01541, daterad 2019-06-18 
• Slutbesked Billsta 5:8, SBN-2016-00185, daterad 2018-08-21 

• Slutbesked Billsta 10:15, SBN-2014-02486, daterad 2019-07-05 

• Slutbesked Brandalsund 1 :20, SBN-2019-01156, daterad 2019-07-04 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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• Bygglov och rivningslov Tvärskeppet 1, SBN-2019-01340, daterad 2019-07-09 

• Startbesked Edeby 1:66, SBN-2018-00274, daterad 2019-04-12 

• Slutbesked Ene 4:227, SBN-2018-01728, daterad 2019-07-18 

• Slutbesked Fredriksberg 1:78, SBN-2015-02476, daterad 2019-06-13 

• Ansökan avskrivs Församlingen 28, SBN-2019-01179, daterad 2019-06-19 

• Strandskyddsdispens Hjortsberga 8:9, SBN-2019-01413, daterad 2019-07-19 

• Bygglov med startbesked Håknäs 4:62, SBN-2019-00992, daterad 2019-06-24 

• Ansökan avvisas Kallfors 1 :212, SBN-2019-00975, daterad 2019-08-05 

• Bygglov med startbesked Kallfors 1 :247, SBN-2019-00708, daterad 2019-06-12 

• Bygglov Kallfors 1 :284, SBN-2019-01212, daterad 2019-07-10 

• Bygglov Kallfors 1 :292, SBN-2019-01005, daterad 2019-06-24 

• Bygglov Kallfors 1 :307, SBN-2019-00571, daterad 2019-06-25 

• Bygglov med startbesked Kallfors 1 :201, SBN-2019-00870, daterad 2019-06-20 
• Ansökan avskrivs Kattmyntan 2, SBN-2019-01092, daterad 2019-07-04 

• lntermistiskt slutbesked Kumla 1:19, SBN-2017-01459, daterad 2019-06-17 

• Bygglov med startbesked Makaronen 3, SBN-2019-01379, daterad 2019-07-09 

• Strandskyddsdispens Ogan 1 :4, SBN-2019-01087, daterad 2019-07-05 

• Ansökan avvisas Römora 1 :8, SBN-2018-01562, daterad 2019-06-13 
• Ansökan avskrivs Snorp 1 :14, SBN-2019-01066, daterad 2019-06-18 

• Avskrivning Snäckan 4, SBN-2019-01250, daterad 2019-07-02 

• lntermistiskt slutbesked Tavesta 1 :299, SBN-2018-01024, daterad 2019-07-19 

• Startbesked Tavesta 1 :301, SBN-2019-00526, daterad 2019-07-31 

• Bygglov med startbesked Tunalund 5: 1, SBN-2019-00972, daterad 2019-06-13 
• Slutbesked Tälleby 1 :41, SBN-2013-00362, daterad 2019-06-28 

• Slutbesked Tälleby 1 :41, SBN-2014-01101, daterad 2019-06-28 
• Bygglov med startbesked Ytterjärna-nibble 1 :3, SBN-2019-01177, daterad 2019-07-25 

• Bygglov med startbesked Ytterjärna-nibble, SBN-2019-00924, daterad 2019-07-04 

• Avskrivning Akerby 4:3, SBN-2019-01457, daterad 2019-07-25 

• Ansökan avskrivs Ängsnyckeln 3, SBN-2019-01268, daterad 2019-06-25 

• Bygglov med startbesked Överjärna 1 :1, SBN-2019-01272, daterad 2019-07-25 

Redovisning och ekonomisupport 

• Beslut om att utse beslutattestanter 19-08, daterad 2018-12-03 

Beslutet skickas till 

• Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2019-09-10 
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§ 133 Övriga frågor Dnr: Jä 19/05 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Bohman (SO) och Richard Hoffman (M) diskuterar två olika bygglovsfrågor som de fått från 

medborgare i Järna. 

Kopia skickas till 

• Akten 

Juslerandes signum Anslagsdalum Uldragsbeslyrkande 

2019-09-10 




