
w
InrlortHlio Sammantradesprotokoll

kommun Jama kommundelsnamnd

Sammantradesdatum

2019-10-08 kl. 16:00-19:30

Datum

2019-10-08

Plats

Eneskolans matsal

Justering

och'piate'" Tisdag den 15 oktober i stadshuset

Sekreterare Mimmi Muleta
^^^^

Paragraf 134-154

ordforande Hanna Klingborg (MP) />^^^^-<_
/•

justerare Benny Hansen (M)

Paragraf 1 34-1 54

Paragraf 134-154

Anslagsbevis

Protokollet arjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Beslutande organ Jama kommundelsnamnd Sammantradesdatum

Anslaget salts upp 2019-10-15 Anslaget tas ned

2019-10-08

2019-11-04

Forvaringsplats for protokoll Stadskansliet

Undersknft

<<



Sammantradesprotokoll | 2019-10-08 | Sodertalje kommun | Jarna kommundelsnamnd
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§134 Faststallande av dagordning

Utgar fran dagordningen
Arende 6. Detaljplaneandring, Agdala 2:3 m.fl utgarfran dagordningen.

Arende 8. Ansokan om rivningslov och bygglov for nybyggnad av flerbostadshus, Forsamlingen 28 utgar
fran dagordningen.

Arendet 9. Ansokan om bygglov for utvandig andring av verksamhet, Tavesta 1:296 utgar fran
dagordningen.

Jarna kommundelsnamnd

Jarna kommundelsnamnd godkanner den utsanda dagordningen med ovanstaende forandringar.

Justerandes signum
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§135 Detaljplan Rymdhunden 1 m.fl
Dnr:SBN-2017-02182

Ja 18/16

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd beslutar att arbetet med detaljplanen Rymdhunden 1 m.fl avslutas.

Sammanfattning av arendet
Jarna kommundelsnamnd beslutade 2018-03-06 (§30) att ge samhallsbyggnadskontoret i uppdrag att
paborja detaljplanering med syftet att utvidga fastigheten Rymdhunden 1 och utoka byggratten med
ytterligare industri at bestallaren Vida Logistics AB.
Bestallaren avbrot sedermera planerna eftersom de inte var ekonomiskt gangbara och beslutade alltsa
att avsluta arendet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, daterad 2019-09-09

Beslutet skickas till

SBK-plan/akten

Sokande - Vida Logistics AB

Justerandes signum
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§138 Taxor och avgifter 2020 for
stadsbyggnadsnamnden och
kommundelsnamnderna Dnr:Ja 19/65

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd tillstyrker forslag till taxor och avgifter 2020

Sammanfattning av arendet
Samtliga namnder skall behandla verksamhetens taxor och avgifter. Arendet overlamnas till
kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmaktige for beslut som fattas av i samband med Mal- och
budget.

Gallande taxor och avgifter har kompletterats med forslag for 2020. Taxor och avgifter for
planverksamheten foreslas vara oforandrade.

Foreslagna andringar aterfinns i tabellerna:

Tabell/sid

1

4

6

11

3

S 22

S 24

Namn

Tillbyggnad eller pabyggnad av en- eller tvabostadshus, som
inte kraver tekniskt samrad, (Yta 16-40)

Ovriga atgarder som endast kraver anmalan, (andring av
eldstad, separat taxa)

Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med
gemensam fastighet, (yta 1-200)

Ovriga avgifter, (strandskyddsdispens, byggnadsverk istallet for
bostad, kungorelse i lanstidningen)

GEO Lageskontroll ( nytt tillbyggnader)

Minsta avgift for digitala kartutdrag i vektorform inkl. timkostnad
ar1 875 kr. (2019: 1850 kr)

Ny tabell, Vid stora bestallningar av obearbetade laserdata ges

prisreduktion

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse Forslag till taxor och avgifter 2020 Stadsbyggnadsnamnd 2019-09-27
PM Forslag till taxor och avgifter 2020 stadsbyggnadsnamnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerandes signum Anslagsdatum
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§139 Medborgadialog Ostra Jarna- Information
infor beslut om strukturplan Ostra Jama. Dnr:Ja 19/04

Sammanfattning av arendet
Moa Oman, planarkitekt pa samhallsbyggnadskontoret, informerar om Strukturplan Ostra Jarna.
Forslaget bestarframst av 380 bostader, 1 nyforskola, flertalet verksamheter, 1 ytterligare park,
centrumutveckling och en starkt ekoprofil for Jarna.

Forslaget kommer att presenteras vid en kommande politikerhorna.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum
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§ 140 Information om Cykelplanen 2019 Dnr:Ja 19/04

Sammanfattning av arendet
Maria Wikenstahl, trafikingenjor pa samhallsbyggnadskontoret, informerar om remissversionen av
Cykelplanen2019.

Syftet med cykelplanen ar att visa vad kommunen kan och bor gora for att na okad cykling. Planen ska
ge underlag och riktlinjer for planering av infrastruktur, drift- och underhall och kommunikativa insatser
som bidrar till okad cykling. Planen ska aven vara ett stod vid prioriteringar och bedomningarfor
samhallsbyggnadskontorets tjansteman och vid politiska beslut.

Cyklingen i Sodertalje kommun ska oka i alia aldrar och under alia arstider. Samtidigt ska inte andelen
olyckor med oskyddade trafikanter oka.

Till ar 2040 ska:

-25 % av alia resor under 5 km...

-15 % av resorna mellan 5 och 10 km...

-5 % av resorna over 10 km...

...goras med cykel. De resor som flyttas over fran andra trafikslag ska framst vara fran bilresor.

Tidplan: Antagandet av cykelplanen 2019 ar planerat till slutet av aret. Jarna kommundelsnamnd
beslutar om den delen av planen som beror deras kommungeografi.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum
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§141 Remissyttrande over cykelplanen 2019 Dnr:Ja 19/53

Namndens beslut

Namnden tillstyrker forslaget till Cykelplan med foljande tillagg:

Jarna kommundelsnamnd valkomnarforslagettill uppdaterad cykelplan och serflera positiva inslag som
kan bidra till okad cykling i kommundelen. Att oka andelen resor som sker med cykel kan innebara stora
vinster for folkhalsa, klimat, luftkvalitet och bullernivaer. Forutom de synpunkter som framfors i kontorets
tjansteskrivelse vill Jarna kommundelsnamnd att foljande aspekter ska beaktas.

1. I Jarna tatort behover det identifieras huvudcykelstrak, pa samma satt som gjorts i Sodertalje
tatort. Dessa kommer troligen sammanfalla med vagar som barn och unga anvander till och fran
skolan.

2. Barn och ungdomars cykelvagar bor ha ett tydligare fokus i cykelplanen.
3. Standarden for huvudcykelstraken bor hojas jamfort med forslaget, bland annat genom skarpare

regler for separering av cykel fran gang- och biltrafik for en saker och funktionell separering dar
cykelhastigheten kan hallas hog, exempelvis genom nivaskillnader. En annan atgard ar hogre
standard pa cykelovergangar.

4. Strackningen Sodertalje - Jarna behover en forbindelse via Tvetavagen, vag 515. Inflyttningen
till Kallfors ar star, vilket maste vagas in i prioriteringen av en cykelvag mellan Jarna och
Sodertalje. det behover tydliggoras mer detaljerat hur det sakras att en sadan genomfors inom
Cykelplanens tidshorisont. (Om det behovs kommunala investeringsmedel sa bor den
investeringen hanteras separat for att inte tranga bort ovriga atgarder som ar hogprioriterade i
planen.)

5. Strackningen Jarna - Sodertalje langs Nykopingsvagen (vag 525). For denna strackning ar det
viktigt att vaga in Farstanas camping som under sommaren besoks av manga badgaster fran
bade Jarna och Sodertalje, vilket ger ytterligare behov att skapa bra cykelvagar till detta
besoksmal. Cykelvag langs denna strackning skulle ocksa underlatta cykling mellan Sodertalje
och Ytterjarna. Det ar lite rorigt i tabellerna da vag 525 och 515 ligger i olika tabeller, de ar bada
centrala forbindelser mellan Jarna och Sodertalje och borde sta pa samma stalle i dokumentet.
Fortsattningen av vag 525 mot Stav borde ha prioritering 1 med manga nya bostader i
Skillebyholm och forskola.

6. Strackningen Jarna - Nykvarn ar en lank som i Cykelplanen efterfragas langs Trafikverkets
vagar. Strackningen Haganas-Nykvarn skulle kunna delas in i etapper, exempelvis ar Yngern
som ligger pa vagen till Nykvarn en popular badplats for Jarnabor, dit det idag ar svart att cykla
langs en smal och krokig bilvag. Det kan aven vara aktuellt att binda samman mindre grusvagar
som redan existerar for att skapa en alternativ och battre vag att cykla.

7. Bro over Kallforsan, objekt nr 812, ar redan pa vag att atgardas 19/20. Kan ev. strykas.
8. Objekt nr 407 och 414, bygdevagar, har saknas uppgift om kostnad for respektive projekt.
9. Objekt 405 och 408, har saknas kommentar om nar det planeras, kan med fordel kompletteras.
10. Parkeringsgarage for cykel vid pendeltagsstationen ar en hogprioriterad atgard for att underlatta
for cykling i Jarna.. .

11. Se over behov av cykelparkering i anslutning till busshallplatserna i Jarna, exempelvis de
omraden som vaxer fram i Kallfors.

12. Behov att se over en forbindelse fran Jarna till ridklubbarna langs Billstavagen.

Sammanfattning av arendet
Kommundelsnamnderna harfatt Cykelplan 2019 pa remiss fran Tekniska namnden. Cykelplanen
2019 foreslas ersatta tidigare Cykelplan fran 2013. Cykelplan 2019 innehallerfem strategier for
okad cykling, samt riktlinjerfor -utformning, drift och underhall. I bilaga 3 finns forslag pa fysiska
atgarder. Cykelplanen ar ett led i att genomfora Sodertalje kommuns trafikstrategi.

Justerandes signum
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Kommundelsnamnderna har ansvar for teknisk verksamhet inom sitt geografiska omrade, vilket
inkluderar gang och cykelvagar. Efter att remissen avslutats och forslaget bearbetats kommer
kommundelsnamnderna att fatta beslut om de delar av cykelplanen som galler respektive
kommundel. Till remissvaret har synpunkter inhamtats fran kontoren och inga negativa synpunkter
har inkommit.

Kontorets forslag till namnden ar att tillstyrka forslaget till Cykelplan 2019.

Yrkanden

Hanna Klingborg (MP), Susanne Bergstrom (S), Ewert Sjostrand (S), Katja Nilsson (S), Annika Berg (S),
Eva Molnar (KD), Per-Anders Fritshammar (C) yrkar pa att tillstyrka kontorets forslag till Cykelplan 2019
med foljande tillagg:

Jarna kommundelsnamnd valkomnarforslagettill uppdaterad cykelplan och serflera positiva inslag som
kan bidra till okad cykling i kommundelen. Att oka andelen resor som sker med cykel kan innebara stora
vinster for folkhalsa, klimat, luftkvalitet och bullernivaer. Forutom de synpunkter som framfors i kontorets
tjansteskrivelse vill Jarna kommundelsnamnd attfoljande aspekter ska beaktas.

1. I Jarna tatort behover det identifieras huvudcykelstrak, pa samma satt som gjorts i Sodertalje
tatort. Dessa kommer troligen sammanfalla med vagar som barn och unga anvander till och fran
skolan.

2. Barn och ungdomars cykelvagar bor ha ett tydligare fokus i cykelplanen.
3. Standarden for huvudcykelstraken bor hojas jamfort med forslaget, bland annat genom skarpare

regler for separering av cykel fran gang- och biltrafik for en saker och funktionell separering dar
cykelhastigheten kan hallas hog, exempelvis genom nivaskillnader. En annan atgard ar hogre
standard pa cykelovergangar.

4. Strackningen Sodertalje - Jarna behover en forbindelse via Tvetavagen, vag 515. Inflyttningen
till Kallfors ar stor, vilket maste vagas in i prioriteringen av en cykelvag mellan Jarna och
Sodertalje. det behover tydliggoras mer detaljerat hur det sakras att en sadan genomfors inom
Cykelplanens tidshorisont. (Om det behovs kommunala investeringsmedel sa bar den
investeringen hanteras separat for att inte tranga bort ovriga atgarder som ar hogprioriterade i
planen.)

5. Strackningen Jarna - Sodertalje langs Nykopingsvagen (vag 525). For denna strackning ar det
viktigt att vaga in Farstanas camping som under sommaren besoks av manga badgaster fran
bade Jarna och Sodertalje, vilket ger ytterligare behov att skapa bra cykelvagar till detta
besoksmal. Cykelvag langs denna strackning skulle ocksa underlatta cykling mellan Sodertalje
och Ytterjarna. Det ar life rorigt i tabellerna da vag 525 och 515 ligger i olika tabeller, de ar bada
centrals forbindelser mellan Jarna och Sodertalje och borde sta pa samma stalle i dokumentet.
Fortsattningen av vag 525 mot Stav borde ha prio 1 med manga nya bostader i Skillebyholm och
forskola.

6. Strackningen Jarna - Nykvarn ar en lank som i Cykelplanen efterfragas langs Trafikverkets
vagar. Strackningen Haganas-Nykvarn skulle kunna delas in i etapper, exempelvis arYngern
som ligger pa vagen till Nykvarn en popular badplats for Jarnabor, dit det idag ar svart att cykla
langs en smal och krokig bilvag. Det kan aven vara aktuellt att binda samman mindre grusvagar
som redan existerar for att skapa en alternativ och battre vag att cykla.

7. Bro over Kallforsan, objekt nr 812, ar redan pa vag att atgardas 19/20. Kan ev strykas.
8. Objekt nr 407 och 414, bygdevagar, har saknas uppgift om kostnad for respektive projekt.
9. Objekt 405 och 408, har saknas kommentar om nar det planeras, kan med fordel kompletteras.
10. Parkeringsgarage for cykel vid pendeltagsstationen ar en hogprioriterad atgard for att underlatta

for cykling i Jarna.
11. Se over behov av cykelparkering i anslutning till busshallplatserna i Jama, exempelvis de

omraden som vaxerfram i Kallfors.
12. Behov att se over en forbindelse fran Jama till ridklubbarna langs Billstavagen.

Benny Hansen (M) yrkar bifall till majoritetens forslag.

Justerandes signum Anslagsdatum
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Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-20
Cykelplan 2019 Sodertalje- remissversion
Foljebrev remiss Cykelplan 2019

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadskontoret/Stadsmiljo

Akten

Justerandes signum Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande
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§ 142 Medborgarforslag: Satta upp bullerplank
langs jarnvagen nedanfor Norrtuna DnrJa 19/46

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd lamnar tjansteskrivelsen som svar pa medborgarforslaget

Sammanfattning av arendet

Elisabeth Ydren har inlamnat ett medborgarforslag dar hon foreslar att ett bullerplank bor sattas upp
langs jarnvagen nedanfor Norrtuna i Jarna. Nedanfor Norrtuna bostadsomrade finns det ett
promenadstrak som loper langs Logsjon dar folk promenerar med hundar, barn eller motionerar.
Vintertid gar barnfamiljer dit for att aka skridskor och skidor. Det finns ett rikt fagelliv i den delvis
igenvaxta sjon. Olika slags bar vaxer i narheten av sjon.

Cirka 500 meter fran promenadstraket gar jarnvagen som ar oskyddad och star djur, natur och
manniskor. Elisabeth Ydren onskar att Sodertalje kommun som beslutar om bullerplank besoker
omradet, tar tag i beslutsprocessen och betraktar det som mer kommunal fraga an bara Trafikverkets.

Buller fran jarnvagar kan upplevas negativt och paverkar manniskor, djur och natur. I ett naturskont
omrade kan det upplevas sarskilt storande med denna typ av buller.

Sodertalje kommun arbetar for att skydda medborgare fran trafikbuller langs kommunala vagar. I
naturomradet vid Norrtuna ar detjarnvagen som ar den huvudsakliga kallan till buller. Trafikverket ar den
myndighet som ar ansvarig for att begransa bullerstorningar fran jarnvagar och statliga vagar. Det ar den
som ansvarar for vag ellerjarnvag som ska tillse att eventuella bullerfragor hanteras och atgardas. I
detta fall ar det Trafikverket som bar ansvaret och vi maste darfor hanvisa till dem. Pa Trafikverkets
hemsida kan man lasa mer om trafikbuller och gora en ansokan om bullerutredning.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, daterad 2019-08-26
Medborgarforslag "Satt upp bullerplank langs jarnvagen nedanfor Norrtuna"

Beslutet skickas till

Akten

Handlaggare

Justerandes signum Anslagsdatum
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§ 143 Delarsbokslut per den 31 augusti for Jarna
kommundelsnamnd Dnr:Ja 19/63

Namndens beslut

1. Jarna kommundelsnamnd godkanner delarsrapporten inklusive bilagor per augusti 2019 och
overlamnar rapporten till kommunstyrelsen.

2. Jarna kommundelsnamnd ansoker om att flytta 4 mnkr av KS/KF-medel fran 2019 till 2020 for
investeringen Gestaltning Jarna C.

Sammanfattning av arendet
Jarna kommundelsnamnd harfor2019 ett namndbidrag pa 145,3 mnkr. Peraugusti har namnden ett
namndbidrag pa 96,9 mnkr. Prognosen for helaret ar ett nollresultat.

Nettokostnaderna for namnden pa total niva ar per augusti 92,8 mnkrjamfort med budgeten samma
period pa 96,9 mnkr. Resultatet for namnden per augusti blir saledes ett overskott pa
4,1 mnkr. Verksamheten for grundskolan (4,1 mnkr) star for den hogsta avvikelsen med ett overskott.
Arsprognosen for namnden beraknas till ett nollresultat av kost(-100 tkr) och idrottsverksamhetens(-200
tkr) underskott samt kultur(+200 tkr) och den ovriga verksamhetens(+100 tkr) overskott.

Nettokostnaden for namnden har okat med 10,7 % i jamforelse med perioden foregaende ar och i
absoluta tal ar det 8,9 mnkr. Procentuellt har fritidsverksamhetens nettokostnader okat mest med 36,3
%, motsvarande 722 tkr. Grundskolans nettokostnader har okat mest i absoluta tal med 6,8 mnkr
motsvarande 15,4 %.

Jarna kommundelsnamnd har 13,8 mnkr i investeringsmedel for 2019. Dessa bestar av 9,1 mnkr i
KS/KF-investeringar, 1,2 mnkr avser Sodertaljelyftet och 3,5 mnkr avser namndsinvesteringar. Av 13,8
mnkr har 1,1 mnkr forbrukats per augusti, vilket motsvarar 8,1 %. Riktvardet for augusti ar 66,7 %.
Prognosen for aret ar att 9,8 mnkr kommer forbrukas dar KS/KF-investeringen Gestaltning av Jarna C
inte kommerforbruka samtliga medel.
Uppfoljning av de tre indikatorer som ingar i det ekonomiska KF-malet visar sammantaget en bedomning
med brister.

I samband med delarsboksslutet per augusti foreslar kontoret att Jarna kommundelsnamnd ansoker att
flytta 4 mnkr av KS/KF-medel till 2020 for att mojliggora genomforandet av projektet for Gestaltning
Jarna C da forprojekteringen forvantas bli klar i januari 2020 varpa genomforandet startar forst under
2020.

Jarna kommundelsnamnd uppfyller delvis KF-malen, maluppfyllelsen inom grundskolan och flickors
deltagande inom ung fritid bedoms ha brister. Meritvardet, behorigheten till hogskoleforberedande och
yrkesprogram i Jarna grundskolor har sjunkit. Forskolan i Jarna har forbattrade resultat i alia prioriterade
kunskapsomraden. Inom samhallsbyggnad foljs handlaggningstiden upp och redovisas for perioden for
kommunen som helhet pa grund av systembyte. En hog andel, 99 %, av arendena beslutats inom
tidsramen.

Valdeltagandet okade i valet till Europaparlamentet. Antalet besokare, bade pojkar och flickor, till
fritidsgarden har okat men andelen flickor har minskat. Andelen ekologiska livsmedel i skola och forskola
i Jarna okadejamfort med den senaste matningen (helaret 2018), men ar lagrejamfort med snittet i
Utbildningsnamnden.
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<~sW—1<>-
Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Delarsrapport Jarna kommundelsnamnd - T2 per 31 augusti 2019, inkl. bilagor

Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelser, daterad 2019-10-02

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Asa HammarWallin

SamhallsbyggnadskontoreWivian lchu

Utbildningskontoret/Jorgen Aim

Redovisningsenheten/KSK

Ledningsstod ekonomi/KSK/Rebecka Adam

Akten

Justerandes signum

^.
Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§144 Motion av Sverigedemokraterna "Inratta ett
skonhetsrad"I" Dnr:Ja 19/42

Namndens beslut

Jama kommundelsnamnd foreslar kommunfullmaktige besluta att avsla motionen fran Beata
Milewczyk (SD) och Tommy Hansson (SD), om att infora ett skonhetsrad i Sodertalje kommun

Sammanfattning av arendet
Kommunstyrelsen remitterade 2019-05-07 motionen av Beata Milewczyk (SD) och Tommy Hansson
(SD) "Inratta ett skonhetsrad" till kultur- och fritidsnamnden, stadsbyggnadsnamnden och
kommundelsnamnderna for yttrande. Motionsstallarna foreslar att det ska inrattas ett skonhetsrad som
har till uppgift att bevaka de estetiska vardena i kommunens fysiska miljo, samt foresla forbattringar i
den. Radet ska vara ett radgivande organ at kommunens namnder i fragor som ror offentliga konstverk
samt konstnarligt eller kulturhistoriskt vardefulla miljoer. Vidare foreslas att skonhetsradet genom
information och dialog gor kommuninvanarna medvetna om dess roll och verksamhet. Skonhetsradet
ska besta av sakkunniga representanter fran olika kunskapsomraden sasom arkitektur, naturskydd,
samhallsbyggnad, kultur med mera. Kultur- och fritidskontoret har samarbetat med
Samhallsbyggnadskontoret for att forfatta svaret som redovisas i arendefordjupningen.

Kommunfullmaktige avslog 2010-11-22, § 17 en tidigare motion om att inratta ett skonhetsrad i
kommunen med motiveringen att det redan finns val fungerande och etablerade regelverk, rutiner och
kompetens som tillgodoser estetik och gestaltningsfragorna inom stadsbyggnadsomradet. Dessutom
planerades redan en utveckling av medborgardialoger i syfte att skapa engagemang hos flertalet
samhallsaktorer. Foreliggande granskning av kultur- och fritidskontoret visar att kommunfullmaktiges
bedomning fran 2010 star sig; det behovs inte ett sarskilt skonhetsrad.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-23
Motion av Sverigedemokraterna "Inratta ett skonhetsrad" 2019-05-07

Reservationer

Kjell Bohman (SD) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmaktige
• Kultur och fritidskontoret

• Samhallsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsens kontor
Akten

Justerandes signum

^ '^^L^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§145 Motion av Liberalerna "Trygga
omkladningsrum i skolan" DnrJa 19/48

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd foreslar att motionen avslas och overlamnar svaret till kommunstyrelsen med
foljande tillagg:

Jarna kommundelsnamnd delar uppfattningen att duscharna i omkladningsrummen behover vaggar sa
att eleverna kan duscha ifred. Behov av detta finns aven i grundskolan i Jarna och namnden kommer att
arbeta for att mota detta behov.

Sammanfattning av arendet
Ann Westerberg (Liberalerna) har vackt motionen "Trygga omkladningsrum i skolan" den 2 februari
2019. Motionen ar remitterad for svar till utbildningsnamnden och kommundelsnamnderna.

Enligt motionen undviker majoriteten av elever i skolan att duscha efter idrottsundervisningen. Orsakerna
ar enligt motionen att elever ar otrygga och heist undviker att vistas nakna med andra clever. Darfor
foreslar motionen att ansla riktade bidrag till skolorna for att bygga om sina duschutrymmen sa att det
blir mer privata duschbas, att lagga sarskild vikt vid stadning av duschutrymmen och att strava efter en
20 minuters lang rast efter varje idrottslektion. Motionen foreslar vidare att mobiltelefoner ska samlas in
innan idrottslektionen pa de skolor dar ett generellt mobilforbud inte finns for att sakra tryggheten i
omkladningsrummen. I bifogat PM redovisar kontorets stallningstagande. Sammanfattningsvis framfors:

Sodertaljes kommunala skolor arbetar framjande och forebyggande for att motverka krankningar och
for att alia elever ska kanns sig trygga i alia skolans lokaler. Varje skola tar fram trygghetsskapande
atgarder. Vid ny- och ombyggnationer ar fragorna kring trygghet generellt men ocksa specifikt i
relation till gymnastiken en del av underlaget vid planering.
Elevernas kunskapsresultat ar inte negativt avvikande i amnet idrott i jamforelse med andra amnen.
Gallande de elever som inte uppnar minst betyget E har bristande kunskaper i simning identifierats
som en orsak.

Mobiltelefoner samlas in pa lektionstid pa samtliga grundskolor. Avseende motionens forslag om
mobilforbud kommer grundskolechef att diskutera pa vilket satt grundskolans rektorer hanterar
fragan i anslutning till idrottslektionerna.
Det finns inte nagra avsatta medeli budget 2020 for att bygga om skolornas omkladningsrum med
centralt riktade pengar.

Utbildningskontoret foreslar att motionen ska avslas.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, daterad 2019-09-17
Motion av Liberalerna "Trygga omkladningsrum i skolan", 2019-06-03

Yrkanden

Hanna Klingborg (MP) yrkar pa att namnden bifaller kontorets forslag med foljande tillagg:

Jarna kommundelsnamnd delar uppfattningen att duscharna i omkladningsrummen behover vaggar sa
att eleverna kan duscha ifred. Behov av detta finns aven i grundskolan i Jarna och namnden kommer att
arbeta for att mota detta behov.

Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till motionen och avslag till kontorets forslag.

Justerandes signum

^-^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordforande Hanna Klingborg (MP) staller forst propositions pa kontorets forslag och Viveca Rabenius (L)
bifallsyrkande till motionen. Ordforande finner att namnden beslutar enligt kontorets forslag.

Ordforande fragar sedan om namnden kan besluta om tillagget i enlighet med hennes eget yrkande.
Ordforande finner att namnden beslutar att bifalla tillagget.

Reservationer

Viveca Rabenius (L) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

f^ ^^-
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Motion av Liberalerna "En barndom fri fran
valdsporr" Dnr:Ja 19/47

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd antarforvaltningens forslag till yttrande som sitt eget och overlamnar det
till kommunstyrelsen

Sammanfattning av arendet
I kommunfullmaktige den 2 maj 2019 har Liberalerna, genom Ann Westerberg, inkommit med en motion
som remitterats till kommundelsnamnderna, utbildningsnamnden, socialnamnden och kultur- och
fritidsnamnden. I motionen foreslas att kommunen ska tillse att sex- och samlevnadsundervisningen i
Sodertaljes skolor utgar fran ett kritiskt perspektiv pa porr och att alia ges en god kunskap om
pornografins paverkan och skadeverkning. Att tillse ati alia som arbetar inom skolan, skol halso- och
sjukvard, socialtjanst, m.fl. ges en god kunskap i hur man pratar om porr och sex med barn och
ungdomar samt att tillse att forskolor, skolor, fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och
ungdomar vistas ar porrfria.

Skolorna bedriver idag sex- och samlevnadsundervisning i enighet med skolverkets riktlinjer. Det ingar i
rektorns uppgifter att sakerstalla att sex- och samlevnadsundervisning integreras i ovrig undervisning.
Det ingar i introduktionen for nyanstallda inom socialtjansten att genomga grundlaggande utbildningar
som inkluderar hur man samtalar med barn, kultur och fritidskontoret har bland annat arbetat med

framjande aktiviteter pa amnet konsnormer, pornografi och sjalvbild. Kultur- och fritidskontoret,
Ungdomsmottagningen, Larande och halsa, Antivaldcenter och Forebyggande enheten pa Barn- och
ungdom deltar i samverkansgruppen POTUS (Prevention, Opinion, Tillit, Utbildning, Samverkan).

Kommunens skolor har filter pa datorerna for att motverka att elever ska ha mojligheten att anvanda
sidor som anses vara olampliga och krankande for barn- och ungdomar. Sodertalje kommuns
verksamheter arbetar med kunskap om samtal med barn och ungdomar, samt med forskolor, skolor,
fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och ungdomar vistas ska vara fria fran pornografi och
vald. Med ovanstaende bedomning anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-10
Forvaltningens forslag till Yttrande over motion av Ann Westerberg (L) "En barndom fri fran valdsporr"
Motion av Liberalerna "En barndom fri fran valdsporr" daterad 2 maj 2019

Yrkanden

Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till motionen och avslag till kontorets forslag.

Propositionsordning
Ordforande hlanna Klingborg staller proposition pa yrkande fran Viveca Rabenius (L) respektive
kontorets forslag och finner att namnden beslutat i enlighet med kontorets forslag.

Reservationer

Viveca Rabenius (L) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

^t^Zt^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmaktige

Kultur och fritidskontoret

Utbildningskontoret

Kommunstyrelsens kontor

Akten

Justerandes signum Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§ 147 Namndledamoter informerar Dnr:Ja 19/04

Sammanfattning av arendet
Ordforande hlanna Klingborg (MP) informerar:

Den 9 oktober kl. 17:30-18:30 kommer det hallas ett informationsmote om odlingslotter i Jarna. Motet
kommer vara pa Tavestaskolan. Den information som gavs till namnden i September, om att platsen for
odlingslotterna mojligtvis skulle vara i narheten av Mora gard har andrats. Platsen for odlingslotterna ar
alltsa fortfarande under utredning.

Den 2 oktober var det politikerhorna pa Futurum. Denna gang var temat Ung i Jarna. Manga ungdomar
som vanligtvis brukar hanga pa fritidsgarden narvarade pa politikerhornan. De var forberedda med
fragor. Daremot konstaterades det att det inte var manga ungdomar dar som inte brukar hanga pa
fritidsgarden. Man maste jobba pa att hitta andra vagar for att na ut till fler ungdomar. Samordnare
Rebecka Ryblad har kontaktat en tjansteman som jobbar med representantsfragor pa Ung Fritid. De har
fatt tillgang till Jarna kommundelsnamnd sammantradestider och om att de ar valkomna att narvara pa
sammantradena.

Ett nytt infoblad om Jarna kommundelsnamnd kommer att skickas ut. Temat for bladet kommer vara
Jarna 10 000 invanare. I infobladet kommer det finnas ett datum for firandet av ati Jarna nar 10 000

invanare.

Innan namndsammantradet sa narvarade en stor del av politikerna i Jarna kommundelsnamnd pa ett
verksamhetsbesok pa Eneskolan. Besoket var mycket givande. De fick traffa larare och rektorer och fick
se de olika lokalerna och veta mer om vilket arbete som pagar pa skolan och i undervisningen.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§148 Kontoret informerar DnrJa 19/04

Sammanfattning av arendet
Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att det kommer vara en Verksamhetsplaneringsdag for
kommundelsnamnderna den 5 december. Tid och plats for verksamhetsdag kommer att skickas ut i ett
senare skede.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

VS~K^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§149 Arendebalans Dnr:Ja 19/02

Sammanfattning av arendet
Namnden lagger arendebalansen till handlingarna.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§150 Anmalningsarenden Dnr:Ja 19/04

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd godkanner redovisningen av anmalningsarendena

Sammanfattning avarendet

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag § 157 Beslut om VA i de sodra kommundelarna, daterad 2019-08-30

Stadsbyggnadsnamnden

Protokollsutdrag § 179 Riktlinjer for bostadsbyggande pa landsbygden, daterad 2019-08-20

Lansstyrelsen Stockholm

• Overklagande av beslut om bygglov for nybyggnad av garage med carport pa fastigheten
Tusenskonan 5 i Sodertalje kommun, daterad 2019-08-29
Overklagande av beslut varigenom Jarna kommundelsnamnd i Sodertalje kommun avvisat ett
overklagande som for sent inkommet, daterad 2019-08-22
Overklagande av beslut om bygglov for ombyggnad och utvandig andring av fritidshus pa
6sterby2:36, daterad 2019-08-29

Enhorna kommundelsnamnd

Protokollsutdrag § 82 Handlingsplan for folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022, daterad
2019-08-26

Beslutet skickas till

• Akten

Justerandes signum

^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§151 Delegationsbeslut DnrJa 19/03

Namndens beslut

Jarna kommundelsnamnd godkanner redovisningen av delegationsbesluten

Sammanfattning av arendet

Samhallsbyggnadskontoret
Bygglov med startbesked Barrikaden 6, SBN-2019-01444, daterad 2019-08-09
Bygglov med startbesked Barrikaden 7, SBN-2019-01342, daterad 2019-08-27
Avskrivning Brostvarnet 1, SBN-2014-01837, daterad 2019-08-29
Slutbesked Ene 4:120, SBN-2019-01061, daterad 2019-08-14
Avskrivning Ene 18:1, SBN-2015-00650, daterad 2019-08-30

• Avskrivning Hasten 1, SBN-2016-02120, daterad 2019-08-30
Bygglov med startbesked Kallfors 1:139, SBN-2019-01536, daterad 2019-09-09
Avskrivning Kallfors 1:223, SBN-2016-00771, daterad 2019-08-20
Bygglov med startbesked Kallfors 1:297, SBN-2017-00341, daterad 2019-09-06
Avskrivning Kallfors 1:312, SBN-2019-08-28, daterad 2019-08-28

• Avskrivning Kallfors 1:31 3, SBN-2019-00941, daterad 2019-08-28
Avskrivning Kallfors 1:317, SBN-2019-01512, daterad 2019-08-30
Avskrivning Kallfors 1:320, SBN-2019-00943, daterad 2019-08-28

• Avskrivning Kallfors 1:321 , SBN-2019-00969, daterad 201 9-08-28
Avskrivning Kallfors 1:321, SBN-2019-00944, daterad 2019-08-27
Anmalan avskrivs Kyrktornet 5, SBN-2019-01549, daterad 2019-08-26

• Bygglov med startbesked Maskinen 2, SBN-2019-01297, daterad 2019-08-27
Bygglov med startbesked Pilbagen 2, SBN-2019-01368, daterad 2019-08-20
Anmalan avskrivs Pingsten 4, SBN-2012-00110, daterad 2019-08-27
Avvisning Yttereneby 3:2, SBN-2017-00079, daterad 2019-08-12
Avvisning Yttereneby 3:2, SBN-2017-00078, daterad 2019-08-12
Startbesked Overjarna-lovsta 1:62, SBN-2019-01509, daterad 2019-08-19

Redovisning och ekonomisupport

Beslut om att utse beslutattestanter, 19-10, daterad 2019-09-19
Beslut om att utse beslutattestanter, 19-09, daterad 2019-08-23

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum
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Sammantradesprotokoll | 2019-10-08 | Sodertalje kommun | Jarna kommundelsnamnd

§152 Ovrigafragor Dnr:Ja 19/05

Sammanfattning av arendet
Inga ovriga fragor anmaldes.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§153 Regler och riktlinjer for foreningsbidrag Dnr:Ja 19/66

Namndens beslut

1. Regler och riktlinjerforforeningsbidrag 2020, inklusive bilaga 1 och 2 antas i enlighet med kultur och
fritidskontorets forslag.

2. De nya reglerna for foreningsbidrag skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag att se over bidragsreglerna for arrangemang och projektbidrag
for att ta fram kriterier anpassat till arbetet med olika evenemang tillsammans med foreningslivet och
kommunen i ovrigt.

Sammanfattning av arendet
Kommunfullmaktige beslutade ifebruari 2011 att infora nya regler och riktlinjerforforeningsbidrag 2012-
01-01. Sedan regelverket infordes har det- helt i linje med kommunens arbete med standiga
forbattringar- kontinuerligt utvarderats och justerats senast infor ar 2018.

Kultur- och fritidskontoret har under sommaren jamfort kommunens nuvarande regler med ett antal
kommuner i lanet (hluddinge och Botkyrka) samt Umea kommun. Kontoret foreslar nu fortydligande
texter i vissa avsnitt och aven tillagg pa nya regler for foreningsgrupper utifran erfarenhet av andra
kommuners tydligare skrivningar.

Detta fortydligas i tjansteskrivelsen under Arendets fordjupning.

Forslaget innebar tva nya regelavsnitt, det ena ar registrering i foreningsregistret och det andra ar regler
for etniska foreningar som tidigare raknats som barn och ungdomsforeningar.

I arbetet med kommunens samverkansoverenskommelse med ideburen sektor framfors kravfran

foreningslivet om flexiblare regler for foreningar som ar generationsoverskridande i sin verksamhet och
tar start ansvar for sprakkafeer mm. utifran att mota nyanlanda och personer med utlandsk harkomst.

Reglerna for etniska foreningar ar forsta steget att se over vara bidragsformer for att mota den ideburen
sektorns krav pa okad tydlighet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15
Regler och riktlinjer for foreningsbidrag 2020.
Bilaga 1 och 2 till regler och riktlinjer forforeningsbidrag

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret/Forening och anlaggningsenheten

Kommunfullmaktige

Ekonomidirektoren KSK

Ola Schon KSK

Akten

d

Justerandes signum Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§154 Taxor och avgifter for anlaggningar och
lokaler Dnr:Ja 19/61

Namndens beslut

1. Taxor och avgifter for idrottsanlaggningar och lokaler m.m. antas i enlighet med kultur- och
fritidskontorets forslag till avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade -
idrottsanlaggningar och lokaler.

2. De nya taxe-och avgiftsbestammelserna skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag att faststalla taxa for GF-hallen for ar 2020

Sammanfattning av arendet
Kultur- och fritidsnamnden samt kommundelarna faststaller arligen taxor och avgifter for uthyrning av
kommunala lokaleroch anlaggningar, sasom exem pelvis fritidsgardar, idrottsanlaggningar, idrottshallar
och gymnastiksalar. For 2020 foreslas taxebestammelser som innehaller ett smarre antal redigeringar i
forhallande till 2019 ars avgifter, da upprakning av taxan gjordes generellt.

De foreslagna revideringarna framgar av bifogat Forslag till taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsomrade 2020.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15.
Forslag till taxor och avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade,
idrottsanlaggningar och lokaler.

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritidskontoret/Forening och anlaggningsenheten
• Kommunfullmaktige

Ekonomidirektoren/KSK

Ola Schon/KSK
• Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande




