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Tid och plats

!Tisdagen den 28 januari, kl. 17.00-20.45 på Futurum i Järna

Ledamöter

[Hanna Klingborg (MP), ordförande
!Linda Älegård (S), l :e vice ordrorande
!Gunnar Karlsson (S)
!Katja Nilsson (S) §§ 1-18
!Ingvar Karlsson (S)
[Elisabeth Björk (V)
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Marja Lindholm (S)
\Kjell Axelsson (V)
!Pierre Durrani (MP)
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'iMarek Andreasson (V)
Sven-Erik Hult (M) tjänstgörande ersättare för Ingrid Hult (SD)
!Lars Abrahamsson (M)
[Anders B i1l (M)
Övriga närvarande

Iövriga närvarande redovisas på nästa sida.
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Fastställande av dagordning
Föregående protokoll
Ärendebalanslistor
Påföljd för olovlig åtgärd, Skornakaren 4 i Järna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbrygga, Båknäs 4:6 i Järna
Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av flytbrygga och
vassborttagning, Råknäs 4:6 i Järna
Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för tillbyggnad av
enbostadshus och nybyggnad av carport, Tunalund l :3 i Järna
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus,
nybyggnad av carport och sjövärmeledning, Tunalund l :3 i Järna
Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun
Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9
Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan
Biblioteksplan for Södertälje kommun
Avgifter inom biblioteken i Södertälje
Informationsärende- Endurobana i Järna
Verksamhetsplan med internbudget- 2014
Uppdrag till kultur- och fritidskontoret gällande biblioteket
Verksamhetsavtal Ria
Val av representant för Tillsynsgruppen för individärenden
Nämndledamöterna informerar
Kontoret informerar
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
Övriga frågor

Övriga närvarande

Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna
Teresa Westman, bygglovsarkitekt
Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör
Susanne Fritz, verksamhetschef förskola
Anders Lerner, bibliotekschef
Magnus Bengtsson, exploateringschef samhällsbyggnadskontoret
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Fastställande av dagordning
Dm Jä 14/01

Tillkommande ärenden

Uppdrag till kultur- ochfritidskontoret gällande biblioteket, ärendet ges nummer
18B i den ordinarie föredragningslistan.
Verksamhetsavtal Ria ges nummer 19 i den ordinarie föredragningslistan.
Val av representant till Lex-Sarah-gruppen, ärendet ges nummer 20 i den
ordinarie föredragningslistan.
Efterföljande ärenden ges nya numreringar.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden fastställer utsänd dagordning med ovanstående ändringar.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum
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Föregående protokoll
Dnr Jä 14/01

Inga synpunkter på föregående protokoll meddelas.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

\tAt l

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 3

5 (34)

Ärendebalanslistor
Dnr Jä 14/02

Beslutsunderlag

Ärendebalanslista övrigt 2014-0 l~ 17
Ärendebalanslista plan- och byggärenden 2014-01-17
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner ärendebalanslistoma.
Beslutet expedieras till
Akten
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Påföljd för olovlig åtgärd, skomakaren 4 i Järna

§4

Dnr Jä 14/09

Sammanfattning av ärendet

Tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats olovligen på fastigheten Skornakaren
4 i Järna. Befintlig terrass med skärmtak över garage har rivits och arbetet med
den nya tillbyggnaden har påbörjats. Ansökan om bygglov hade inkommit men
bygglov hade inte beviljats när åtgärden påbörjades. Tillbyggnaden, som har en
bruttoarea om 32m2, har inte tagits i bruk.
Påföljder avser denna olovliga åtgärd. Plan- och bygglovenheten bedömer att
bygglov kan tillstyrkas i efterhand för tillbyggnaden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beslutar om
påföljder enligt denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-14
skrivelse (e-post) från byggherren 2013-09-01
Skrivelse (e-post) från Samhällsbyggnadskontoret 2013-09-02
Kompletteringsbegäran för bygglov (dnr 2013-01623) 2013-10-11
Kontrollplan för tillbyggnad 2013-11-08
Byggplan för tillbyggnad 2013-11-08
Förklaringsbegäran (e-post) från Samhällsbyggnadskontoret 2013-11-13
Förklaringsbrev (e-post) från byggherren inkom2013-11-13
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att sänka avgiften till1!4 och
fastställa byggsanktionsavgiften till6 510,25 kr.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till
tidigare fråga gällande olovlig start som gått igenom utan byggsanktionsavgift.
Christer Ertandsson (FP) yrkar bifall till Per-Anders Fritshammars (C) yrkande
om återremiss.
Richard Hoffman (M) yrkar bifall till Per-Anders Fritsha.nu:nars (C)
återremissyrkande.
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbrygga,
Håknäs 4:6 i Järna
Dnr Jä 14/10

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser bygglov får uppfårande av flytbrygga om 2 x 15,6 meter med
landgång om l x 4 meter på fastigheten Råknäs 4:6 i området Nästäppan i Järna.
Bryggan kommer att användas som småbåtshamn får upp till 8 båtar av
närliggande fastigheter.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov beviljas.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-13
Ansökan inkom 2013-10-21
Måttsatt situationsplan inkom 2013-1 0-21
situationsplan med stigar inkom 2013-10-21
Planritning och elevation inkom 2013-10-21
Skrivelse inkom 2013-10-21
Yrkande

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till kontorets förslag.
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag.
Elisabeth Björk (V) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut

l. Ansökan om bygglov får småbåtshamn på Råknäs 4:6 beviljas med stöd
av 9 kapitlet 31 §plan- och bygglagen (2011 :335).
2. Avgift: 8 348 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att
sändas separat.
Beslutet delges med överklagandeanvisning
Sökanden/Byggherren
Fastighetsägaren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
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Kungörelse expedieras till
Fastighetsägare till Råknäs 4:23, Råknäs 4:38, Råknäs 4:51 , Råknäs 4:55 samt
Råknäs 4:56
Beslutet expedieras till
Akten
Bilagor
Överklagandeanvisning
Fakturaunderlag
Grannyttrande från fastighetsägare till Råknäs 4:38 daterat 2013-11-11.
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Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av
flytbrygga och vassborttagning, Håknäs 4:6
Dnr Jä 14/11

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser dispens från strandskyddsbestämmelser får uppförande av
flytbrygga om 2 x 15,6 meter med landgång om l x 4 meter på fastigheten
Båknäs 4:6 i området Nästäppan i Järna. Bryggan kommer att användas som
småbåtshamn får upp till 8 båtar av närliggande fastigheter. Viss vassborttagning
kommer att utfåras i samband med åtgärden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas
får åtgärden med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap.
18 § miljöbalken. Som avgränsning enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall gälla
den ytan som upptas av flytbryggan inklusive fårtöjda båtplatser och därmed
används får det avsedda ändamålet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-13
skrivelse inkom 2013-10-04
Ansökan inkom 2013-08-20
Måttsatt situationsplan inkom 2013-10-21
situationsplan med stigar inkom 2013-10-21
Planritning och elevation inkom 2013 -10-21
Översiktskarta (baserad på plankarta) inkom 2013-08-20
Skiss över flytbrygga och avsedd vassborttagning inkom 2013-08-20
Yrkande

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till kontorets förslag.
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag.
Elisabeth Björk (V) yrkar bifall till kontorets förslag.
Charlotte Pettersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
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Järna kommundelsnämnds beslut

Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med ~änsteskrivelse daterad
2014-01-13 att:
l . Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för uppförande av flytbrygga
med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 §
miljöbalken. Som avgränsning enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall
gälla den ytan som upptas av flytbryggan inklusive förtöjda båtplatser
och därmed används för det avsedda ändamålet.
2. Avgift: 10 680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att
sändas separat.
Beslutet expedieras till
Sökanden
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Bilagor
Avgränsning av område som omfattas av dispens
Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning
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Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för
tillbyggnadavenbos adshus och nybyggnad av carport,
Tunalund 1:3 i Järna
Dnr Jä 14/15

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus i ett plan med
källarvåning och nybyggnad av carport på fastigheten Tunalund l :3, Tunalund 6
i Järna. Med tillbyggnaden blir fritidshuset ett permanent bostadshus, varför en
lokaliseringsprövning har gjorts. Den föreslagna tillbyggnaden har en
2
byggnadsarea om 114 m 2 (bruttoarea 187 m 2, öppenarea 21 m och boarea om 79
m 2) och carport med förråd har en byggnadsarea om 61,4 m 2 (19 ,8 m2 bruttoarea,
41,6 m 2 öppenarea).
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov beviljas.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-16.
Ansökan inkom 2013-11-15.
Karta inkom 2013-11 -18.
Nybyggnadskarta inkom 2013-11-15.
Markplaneringsritning inkom 2013-11-18.
Planritningar inkom 2013 -11 -15.
Fasadritningar inkom 2013-11-18.
sektionsritning inkom 2013-11-15 .
Carportritningar inkom 2013-11-18.
Anmälan av kontrollansvarig Krister Ljungberg, Box 90189, 120 22 Stockholm,
riksbehörighet N.
Yrkande

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut

l. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen (2011 :335).
2. Avgift: 12 976 kr för prövning av bygglov med lokaliseringsprövning
och kungörelser, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att
sändas separat. A v gift för startbesked tillkommer i samband med tekniskt
samråd.
Justerandes signum
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Beslutet delges med överklagandeanvisning
Byggherren
Fastighetsägarna
Beslutet expedieras till
Lokala skattemyndigheten
Kontrollansvarig
Akten
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till
Fastighetsägare till Römora l : l O, Tunalund l :6, Bommersvik l: l
Bilagor
Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning

Justerandes signum
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Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
enbostadshus, nybyggnad av carport och
sjövärmeledning, Tunaluns 1:3 i Järna
Dnr Jä 14/16

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad
av carport och markåtgärder för sjövärmeledning på fastigheten Tunalund l :3,
runalund 6 i Järna.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas
med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 §
miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall
gälla hemfridszon enligt bifogad situationsplan "Tomtplatsavgränsning
runalund l :3".
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-16.
Ansökan inkom 2013-11-15.
situationsplan inkom 2013-11-15.
Karta inkom 2013-11-15.
Redovisning av sjövärmeledning inkom 2013-11-15.

Yrkande

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Järna kommundelsnämnds beslut

Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad
2014-01-16 att:
l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad av
enbostadshus och nybyggnad av carport med förråd samt
sjövärmeledning med motivering enligt kontorets bedömning och med
stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap.
18 f§ miljöbalken, skall gälla hemfridszon enligt bifogad situationsplan
"Tomtplatsavgränsning Tunalund l :3".
2. Avgift: 10 680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att
sändas separat.
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Beslutet delges med överklagandeanvisning
Byggherren
Fastighetsägarna
Akten
Beslutet expedieras till
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Ev. berörd natur- och/eller miljöskyddsförening
Bilagor
Tomtplatsavgränsning
Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning
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Utförande av hemtjänst i södertälje kommun
Dnr Jä 14/17

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav 2013-11-22 § 229 stadsdirektören i uppdrag att snarast
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förändringar som minimerar
risken för fusk och missbruk inom hemtjänsten i Södertälje kommun.
Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att i avvaktan på resultatet
av det givna uppdraget inte godkänna att nya företag startar verksamhet inom
hemtjänsten i Södertälje.
Den l mars 2012 infördes ett valfrihetssystem för hemtjänst baserat på Lagen
om valfrihet (LOV). Kostnaderna för hemtjänst ökade drastiskt efter det att
valfrihetssystemet infördes. Kostnadsökningen från årsskiftet 20 Il fram till
december 2013 uppgick tilll22 mkr eller 64 procent. Antalet utförda timmar
ökade under samma period med ca 315 000 timmar eller 63 procent.
Enligt LOV finns ingen begränsning av hur många företag som kan etablera sig.
I Södertälje kommun finns idag 17 företag som utför hemtjänst utöver den
verksamhet som bedrivs i egen regi.
För att komma tillrätta med de problem som redovisas i bifogande PM föreslår
förvaltningen att Södertälje kommun inför en ny modell för hemtjänst som
baseras på Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalleverantörer i den nya
modellen föreslås bli fem. Fyra externa leverantörer samt egen regi. Den egna
regin föreslås omfatta 50 procent av beviljade hemtjänsttimmar medan resterade
50 procent läggs på externa utförare. Förslaget innebär att hemtjänst enligt
Lagen om valfrihet (LOV) upphör i Södertälje kommun.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01-20
PM 2014-01-20 Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun - förslag till ny
modell
Yrkanden

Richard Hoffman (M) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till att
ärendet inte har lämnats på remiss till handikapp- samt pensionärsrådet
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att godkänna kontorets förslag med
tillägg enligt bilaga§ 9A.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag till kontorets förslag.
Justerandes signum
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Proposition

Ordforande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på att avgöra ärendet idag
gentemot Richard Hoffmans (M) yrkande om återremiss och finner nämnden
besluta att ärendet ska avgöras idag.
Ordforande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande om att
gå på kontorets forslag med tillägg gentemot Per-Anders Fritshammars (C)
yrkande om avslag och finner nämnden besluta i enlighet med ordforandens
yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut

l. Nämnden tillstyrker forslaget om infarande av en ny modell for
hemtjänst baserat på Lagen om offentlig upphandling (LOU) i enlighet
med vad som framgår av PM 2014-01-20. Med tillägg att:
a. Antalet utforare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa
utforare samt egen regi.
b. Verksamheten i egen regi ska stå for 55% av det totala antalet
beviljade timmar.
c. De fem externa utfåramas andel av antalet beviljade timmar ska vara
utforare A 15 %, utforare B 15 %, utforare C 9 %, utforare D 3 % och
utforare E 3 %.
2. Äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och kommundelsnämnderna
ges i uppdrag att infdra den foreslagna nya modellen for utforande av
hemtjänst.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden

Richard Hoffman (M) lämnar in ett särskilt yttrande, se bilaga 9B.
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga 9C.

Beslutet expedieras till
Akten
Äldreomsorgsnämnden
Enhörna kommundelsnämnd
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hö lö-Mörkö kommundelsnämnd
Kommunstyrelsen
stadsdirektören
Socialdirektören
Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-01-29

l

södertälje kommun

2014-01 -28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 10

18 (34)

Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9
Dnr Jä 14/08

Sammanfattning av ärendet

Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen får resultatredovisning skall
redovisning av betyg ht år 6-9 och meritvärden årskurs 9 ske i januari.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-01-15
Bilaga, betyg ht år 6-9
Bilaga, meritvärde år 9
Bilaga, kommentarer och åtgärder

Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen av betyg ht år 6-9 och meritvärden åk 9
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01 -28

Sammanträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 11

19 (34)

Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F- 3 i
grundskolan
Dnr Jä 14/13

Sammanfattn ing av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2014-2016 att tillföra förskolan
4,5 mkr och grundskolans årskurs F-3 10 mkr för riktade åtgärder. Anslaget ska
finansiera de kommunövergripande insatser som behöver göras i förskolan och
grundskolan för att säkra en ökad måluppfyllse. Beslut om insatser fattas av
utbildningsdirektören efter dialog med berörda verksamhetschefer och
förskolechefer/rektorer. Insatserna skrivs in i planerna för det systematiska
kvalitetsarbetet på kommunövergripande nivå och verksamhetsnivå. Planering,
genomförande och uppföljning av de aktuella insatserna integreras i det
systematiska kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-15

Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar att godkänna inriktningsbeslut och beslutsprocess för riktade
åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

1 .;~:

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 12

20 (34)

Biblioteksplan för södertälje kommun
Dnr Jä 13/69

Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget för 2008 förnyades uppdraget till Kultur- och fritidskontoret att
ta fram en kommunövergripande biblioteksplan. Den 17 maj 20 l Ofick
Ksk/utredarenheten ärendet att arbeta fram ett förslag till biblioteksplan.
Biblioteksplanen ska vara en långsiktig strategi för kommunens samlade
biblioteksverksamhet Arbetet har skett i nära samverkan med representanter för
Utbildningskontoret samt Kultur- och fritidskontoret
Kommunförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen.
Nämnderna föreslås besluta enligt kommunförvaltningens förslag till
fullmäktige.

Beslutsunderlag

Biblioteksplan för Södertälje kommun den 15 december 2013
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2013
Yrkande

Richard Hoffman (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar i enlighet med kommunfOrvaltningens förslag till
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

sa m manträdesprotokoll

2014-01-28

Järna kommundelsnämnd

§ 13

21 (34)

Avgifter inom biblioteken i Södertälje
Dnr Jä 14/12

Sammanfattning av ärendet

Inom biblioteksverksamheterna i Södertälje finns ett flertal avgifter av olika slag.
Dels som täckning av kostnader i samband med vissa tjänster, dels som
styrmedel för olika processer. Det gäller bland annat försenade medier, förstörda
eller borttappade medier, reservationer och extra lånekort.
A v gifterna påverkar brukarbeteenden, tillgänglighet och i viss mån även
ekonomin fOr biblioteket. Beslut om avgiftsnivåer har kulturpolitiska aspekter,
och är ett ärende för adekvat politisk nivå.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13.
Yrkande

Richard Hoffman (!'A) yrkar bifall till kontorets förslag.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut

Avgifter för 2014 inom biblioteksverksamheterna fastställs i enlighet med
kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 14

22 (34)

Informationsärende - Endurobana i Järna
Dnr Jä 14/04

Sammanfattning av ärendet

Magnus Bengtsson, exploateringschef vid samhällsbyggnadskontoret informerar
nämnden gällande ett eventuellt uppstartande av en endurobana i Järna. Tidigare
har mycket omfattande utredningar gjorts gällande att förlägga en endurobana
till Järna. I samtliga av de utredningar som har gjorts så godkänns förslaget med
en viss försiktighet. Stora kostnader har lagts ned på att eventuellt förlägga en
endurobana i Järna och därför föreslås kommundelsnämnden ta ställning till
förslaget innan man startar arbetet med att hitta en ny placering. Magnus
Bengtsson föreslår två alternativ för nämnden, den ena är att formellt avsluta
endurobaneförslaget och det andra är att enduroföreningen kommer till nämnden
för att presentera sig.
Nämnden tar del av informationen och ber Magnus Bengtsson återkomma med
ett beslutsärende som tydligare presentera fakta kring en eventuell endurobana i
Järna.

Beslutet expedieras till
Akten
Magnus Bengtsson, samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum

;/IL

(/

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

23 (34)

Verksam hetsplan med internbudget - 2014

§ 15

Dnr Jä 13/06

Sammanfattning av ärendet

Kontoret överlämnar förslag på verksamhetsplan till Järna kommundelsnämnd.
Verksamhetsplanen innehåller en kort analys av föregående års resultat, de av
kommunfullmäktige fastställda målen och inriktningsbeslut och därefter mätetal
och förändringsåtgärder. Nämndens internbudget presenteras i ekonomiavsnittet
och efter detta de uppföljningar som kommer att rapporteras till nämnden under
2014.
Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan inklusive
internbudgeten för 2014.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01 -21
PM Internbudget 2014 Järna kommundelsnämnd
Verksamhetsplan 2014 Järna kommundelsnämnd
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden fastställer verksamhetsplanen inklusive internbudgeten för 2014
Deltar ej i beslutet och särskilda yttranden

Richard Hofftnan (M) och Charlotte Pettersson (M) deltar ej i beslutet.
Gunnar Karlsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande. Se bilaga § 15A.
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande. Se bilaga§ 15B.
Beslutet expedieras till
Akten
Lena Henlöv, Verksamhetscontroller utbildningskontoret
Ann-Christine Molin, Verksamhetscontroller social- och omsorgskontoret
Olle Lindström, Verksamhetscontroller kultur- och fritidskontoret
Karin Skilje Verksamhetscontroller, samhällsbyggnadskontoret
Vivian Jehu, Samordnare/Controller kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

l

.JL

[t~

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 16

24 (34)

Uppdrag till Kultur- och fritidskontoret gällande
biblioteket
Dnr Jä 14/21

Sammanfattning av ärendet

Biblioteket i Järna har under senaste åren minskat sina öppettider till följd av
besparingar och allt högre lokalkostnader. Idag har man öppet 14 timmar/vecka.
Lokalen har ett centralt och bra läge men en del begränsningar i tillgänglighet
och funktion. Nämnden ser ett behov av att se över bibliotekets situation och ta
ett helhetsgrepp kring lokal och öppettider för att säkerställa att resurserna
används på bästa möjliga sätt.
I samband med en sådan utredning är det lämpligt att samråda med
Utbildningskontoret som har ansvar för skolbiblioteket på Enesko lan.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 2014-01-28
Järna kommundelsnämnds beslut

l. Att ge i uppdrag åt Kultur- och fritidskontoret, i samråd med
Utbildningskontoret, att se över öppettider och lokalbehov samt
eventuellt andra behov för Järna bibliotek.
2. Rapportering och eventuella förslag ska ske till Järna
Kommundelsnämnd senast på sammanträdet i maj.
3. Utredningen ska ske i dialog med nämndens ledamöter.

Beslutet expedieras till
Akten
Olle Lindström, kultur- och fritidskontoret
Staffan Jonsson, kultur- och fritidskontoret
Anders Lerner, Luna kulturhus

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05
l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokol l

Järna kommundelsnämnd

§ 17

25 (34)

Verksamhetsavtal Ria
Dnr Jä 14/20

Sammanfattning av ärendet

LP Ria i Järna driver sedan några år tillbaka en träffpunkt främst riktad till
människor med missbruksproblematik Verksamheten bedrivs i Järna centrum.
Det övergripande syftet med verksamheten är att hjälpa människor att bli
nyktra/drogfria. På träffPunkten f'ar besökarna möjlighet att :ffi en stunds
gemenskap, ett stöd i vardagen och vid behov träffa personer från socialtjänsten
och/eller landstinget. Vi ser det som viktigt att här har besökarna även möjlighet
att träffa vuxenenhetens uppsökare.
S, V och MP ser som målsättning att stödet till LP Ria i Södertälje ideella
förening utveckla samverkan mellan Ria-verksamheten i Järna och
Vuxenenheten Missbruk för att underlätta för människor i Järna.
Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har under tiden l januari 2011 till
den 31 december 2013 haft ett verksamhetsavtal att för varje år ge ett
verksamhetsstöd på 25 000 kr per år och nämnd. En uppföljning har gjorts av
verksamheten och konstaterar att besöksfrekvensen är 20-25 besök per dag.
Under 2012 har 5308 personer besökt verksamheten.
S, V och MP i Järna kommundelnämnd och i Socialnämnden anser att denna
verksamhet är viktig och föreslår respektive nämnder att besluta om ett treårigt
verksamhetsavtal 2014-01-01-2016-12-31.
De senaste åren har Järna Kommundelsnämnd beviljat ett extra bidrag på 20 000
kr för jul- och nyårsfirande. Detta extra bidrag föreslår vi nu ska inlemmas i det
årliga bidraget, och att LP Ria tar ansvar för att det ska räcka till jul- och
nyårsfrrande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 2014-01-28

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Samma nträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 17
forts.

26 (34)

Järna kommundelsnämnds beslut

l. Att tillsammans med Socialnämnden skriva ett treårigt verksamhetsavtal
på 25 000 kr vardera med LP Ria för perioden l januari 2014 till den 31
december 2016.
2. Att bidraget på 20 000 till jul- och nyårsfirande ska läggas till i avtalet
från Järna Kommundelsnämnd.

Beslutet expedieras till
Akten
LP Ria

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-02-05

i

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 18

211{Jt)

Val av ersättare till Tillsynsgruppen för individärenden
Dnr Jä 14/03

Sammanfattning av ärendet

Förtroendevalda Gunnar Karlsson (S) och Sven-Erik Hult (M) avsäger sig sina
politiska uppdrag i Tillsynsgruppen för individärenden. Som nya förtroendevalda
till gruppen föreslås nämnden välja Linda Älegård (S) samt Per~ Anders
Fritshammar (C).

Beslutsunderlag

Skrivelse från Sven-Erik Hult (M) och Gunnar Karlsson (S), Avsägelse av
uppdragen som ledamöter i tillsynsgruppenför Lex Sarah. Bilaga§ 18.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar att entlediga Gunnar Karlsson (S) samt Sven-Erik Hult (M)
från Tillsynsgruppen för individärenden och istället välja Linda Älegård (S) samt
Per-Anders Fritshammar (C) till Järna kommundelsnämnds representanter i
gruppen.

Beslutet expedieras till
Akten
!rene Löving/Kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

l~

Anslagsdatum

Q~l

Utdragsbestyrkande

2014-01-29

l

södertälj e kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 19

28 (34)

Nämndledamöt er informerar
Dnr Jä 14/03

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om att hon, tillsammans med
samhällsbyggnadsdirektören har tagit ett grepp kring de ärenden som nämnden
har på ärendebalanslistan gällande Moraån. Ärendena ska nu föras samman och
en sammanställning ska göras i ärendet.
Linda Älegård (S) meddelar nämnden att den omfördelning av medel som
nämnden i december gjorde och riktade mot bland annat förskolan har kommit
mycket väl till användning och nytt material har kunnat köpas in.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

.-/j... ' .
/. f(/
L........._

.1

-

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

sa m manträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 20

29 (34)

Kontoret informerar
Dnr Jä 14/03

Vivian Ichu informerar nämnden gällande den utbildning i plan- och bygglagen
som äger rum den 6 februari 2014 i stadshuset och som nämndledamöterna har
ratt information om via mail.
Vivian Ichu informerar kort otn det ekonomiska resultatet för 2013 som visar på
ett överskott om ca 5,1 mkr, alla verksamheter utom fritidsgårdsverksamheten
redovisar ett plusresultat Årsbokslutet kommer att behandlas i sin helhet av
nämnden nästkommande sammanträde.
sekreterare Josefine Schiitzer informerar nämnden angående den
sammanställning som har gjorts gällande de beslut som nämnden fattade beslut i
under 2013. Sammanställningen delas ut på bordet.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-02-05

l

Södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokol l

Järna kommundelsnämnd

§ 21

30 (34)

Anmälningsärenden
Dnr Jä 14/03

Kultur- och fritidsnämnden
•

Protokollsutdrag 2013-12-05 § 129 "Taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler."

Enhörna kommundelsnämnd
•

Protokollsutdrag 2013-12-09 § 167 "Taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler."

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd
•

Protokollsutdrag 2013-12-12 § 196 "Taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler."

V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
•

Protokollsutdrag 2013-12-05 § 186 "Taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler."

Utbildningsnämnden
•

Protokollsutdrag 2013-12-03 § 171 "Ansökan från MYCA utbildning AB
om godkännande av nyetablering av förskola."

•

Protokollsutdrag 2013-12-03 § 170 "Ansökan från Lindahl Lärande AB
om godkännande av utökning av nyetablering fristående förskola."

•

Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm från MYCA Utbildning
AB.
Dnr UN 13/000128

•

Protokoll nr l, 2014-01 -16 § l, ordförandebeslut "Ansökan från MYCA
utbildning AB om godkännande av nyetablering förskola"

Socialnämnden
•

Protokollsutdrag 2013-12-09 § 152 "Verksamhetsavtal Ria"

J\ldreomsorgsnänrnden
•

Protokollsutdrag 2013-12-03 § 120 "Lokala värdighetsgarantier för
äldreomsorgen."

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
•

Protokollsutdrag 2013-12-05 § 184 "Lokala värdighetsgarantier för

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 21
forts.

31 (34)

äldreomsorgen."
Hö lö-Mörkö kommundelsnämnd
•

Protokollsutdrag 2013-12-12 § 194 "Lokala värdighetsgarantier får
äldreomsorgen."

Kommunstyrelsen
•

Protokollsutdrag 2013-12-13 § 239 "Fördelning av den centrala potten
för äldreomsorg 2014."

Kommunfullmäktige
•

Protokollsutdrag 2013-12-16 § 233 "Gör väg 57 mellan Rönnvägen och
Floravägen trafiksäker får gående och cyklister- svar på motion av Tage
Gripenstam och Per-Anders Fritsham.mar, båda (C)."

•

Protokollsutdrag 2013-12-16 § 225 "Revidering av regler och riktlinjer
får fåreningsbidrag."

Miljönämnden
•

Protokollsutdrag 2013-12-18, Dnr 2013-3405 "Beslut om kontrolltid får
offentlig livsmedelskontroll."

•

Beslut om föreläggande att åtgärda nedanstående avvikelse

Samhällsbyggnadskontoret
•

Samrådshandlingar får Speceristen 5 i Järna

Lantmäterimyndigheten
•

Underrättelse till Järna kommundelsnämnd om
fastighetsbildningsärenden, 2014-01-1 O

Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisade anrnälningsärenden.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

32 (34)

Järna kommundels nämnd

Delegationsbeslut

§ 22

Samhällsbyggnadskontoret
•
•

Bygglov, Industrin 4, dnr 2013-02028, 2013-12-03
Slutbesked, Vintern 7, dnr 2013-00708, 2013-12-06

•
•

Bygglov, Stenbocken 24, dnr 2013-01835, 2013-12-02

•

Tidsbegränsat bygglov, Fredriksberg 1:60, dnr 2013-01699,2013-12-02
Bygglov, Billsta 1:3, dnr 2013-01962, 2013-12-12

•
•

Slutbevis, Mora 1:54, dnr BI 09-0007,2013-12-10
Kontrollplan, Mora l :54, dnr BI 09-0007, 2013-12-10

•
•
•
•

Kontrollplan i efterhand, Tunaängen 3, dnr 2011-017 41, 2014-01-1 O
Slutbesked, Fredriksberg 1:91, dnr 2013 -01021,2014-01-09
Slutbesked, Kolaren 4, dnr 2013-02239, 2014-01 -08
Slutbesked, Vecklaren l O, dnr 2013-00294, 201 4-01-02

•
•

Rivningslov, Vintern 4, dnr 2013-02202, 2014-01-07
Tidsbegränsat bygglov, Lufttrumman, dnr 20 13-01858, 2014-01-08

•
•
•

Bygglov, Kallfors 1:142, dnr2013-01900, 2014-01-07
Bygglov, Kallfors 1:140, dnr 2013-02156,2014-01-08
Bygglov samt startbesked for ändrad placering, startbesked samt
slutbesked for bastu, Kallfors 1:220, dnr 2013-02157,2013-12-13

•
•
•
•

Slutbevis, Mora 1:54, dnr BI 09-0007, 2013-12-10
Avskrivning, Kallfors 1:220, dnr 2013-02128, 2013-12-16
Avskrivning, Mora 1:15, dnr 2012-01330, 2014-01-16
Kontrollplan i efterhand, Billsta 10:8, dnr 2010-00349, 2014-01-13

•
•

Kontrollplan i efterhand, Säby 5:1, dnr 2011-00328, 2014-01-13
Kontrollplan i efterhand, Billsta l :26, dnr 2010-01071, 2014-01-13
Bygglov samt startbesked, Billsta 10:17, dnr 2013-02230, 2014-01-13

•
•

Startbesked fÖr installation av eldstad m.m, Broschen 5, dnr 2014-00044,
2014-01-10

•

Slutbesked, Skarpsillen 3, dnr 2013-00366, 2014-01-16

•
•
•

Slutbevis, Kallfors l :155, dnr 2012-00928, 2014-01-20
startbesked för installation av eldstad m.m., Hinden 5, dnr 2014-00053 ,
2014-01-20
Kontrollplan i efterhand, Brogärdet 2:8. Dnr BI 09-0246, 2014-01-23

•
•

Kontrollplan i efterhand, Billsta 10:15, Dnr BI 09-0240, 2014-01-23
Avskrivning, Båknäs 4:43, Dnr BL 07-0791,2014-01 -20

•
•

Avskrivning, Båknäs 4:43, Dnr BI 08-0193, 2014-01-21
Kontrollplan, Sandstugan 1, Dnr 2011-00872, 2014-01-22

Justerandes signum

.-z.

(.'l..'

Utdragsbestyrkande

l

~;J;//
l

Anslagsdatum

2014-02-05

l

l

södertälje kommun

2014-01-28

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 22
forts .

•
•

33 (34)

Avskrivning, Ytterjärna-Nibble l :l, Dnr 2013-01954, 2014-01-24
Kontrollplan i efterhand, Industrin 3, Dnr BI 07-0086, 2014-01-23

Beslut om att utse beslutsattestanter
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr

14-09 § 09, 2013-12-11
14-01 § 01, 2013-12-02
14-01 , 2014-01-07
14-02 § 02, 2014-01-13
14-13 § 13, 2014-01-10
14-03 § 3, 2014-01-12
14-04 § 04, 2014-01-15
14-05 § 05, 2014-01-22

lärna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkärmer redovisade delegationsbeslut

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

lP et l

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-02-05

l

södertälje kommun

2014-01 -28

Sam manträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 23

34 (34)

Övriga frågor
Dnr Jä 14/04

Information om Länsstyrelsens provfiske i Moraån.
Frågan kommer sedan tidigare från nämnden och besvaras på nämnden av
kontoret, se bilaga § 23 . Nämnden uppdrar till sekreteraren att be länsstyrelsen
skicka en inbjudan nästa gång provfiske ska ske i Järna.
Vilka möjligheter finns för att behålla belysningen längs det gamla elljusspåret?
Nämnden uppdrar till Anders Bengs att ta fram kostnader får att behålla det
gamla elljusspåret Bengs uppdras återkomma till nämnden på sammanträdet i
Mars.
Richard Hoffman (M) ställer frågan vad som händer på Eneskolan efter att
föräldrar har fått mail gällande stora drogproblem på skolan. Nämnden vill ha
information gällande drogproblemen på skolan och uppdrar till sekreteraren att
kontakta rektor Anders Y debrink får att omgående få kännedom om dels det
mail som har gått ut till samtliga föräldrar, dels det allmänna läget med droger på
skolan.
Richard Hoffman (M) informerar nämnden om de avspärrningar som har satts
upp vid Ulvsundet samt de skyltar som vittnar om att en ny badplats ska byggas.
Nämnden vill ha information från Nibblestiftelsen gällande avspärrningen.
Beslutet expedieras till
Akten
Anders Bengs, samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum

l~ ~l

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-02-05

l

Reservation
Yrkande på återremis av ärende Dnr Jä 14/09 Samhällsbyggnadskontoret,
Ärende 7 på Järna kommundelsnämnd 2014-01-28.

Ärendet avser tillbyggnad av enbostadshus, Skornakaren 4 Vallängsvägen 3 i Järna.
som påbörjats innan bygglov beviljats.
Samhällsbyggnadskontoret röreslår att Järna kommundelsnämnd beslutar om
byggsanktionsavgift om 26~ kronor pårörs byggherren.

Oql

Undertecknad erinrar om ett ärende på Järna kommundelsnämnd från 2012-05-02, nu
upptagen på kommundelsnämndens ärendebalanslista, som avser omfattande pålning
inrör byggnation. Pålningen var genomrört 14 dagar innan tillrålligt bygglov var
beviljat. Jag var på plats och kunde själv konstatera att pålningen var genomrörd.
Undertecknad har i samband med att "pålningsärendet" behandlades i
kommundelsnämnden begärt att detta rörfarande skall underställas juridisk bedömning
av jurister på Länsstyrelsen, är det tillåtet att påbörja omfattande pålning innan
tillrålligt bygglov beviljats?
Hitintills har ärendet inte underställts den juridiska bedömning som undertecknad
begärt. Ej heller har någon byggsanktionsavgift röreslagits.
Jag kan inte ställa mig bakom en byggsanktionsavgift i ett fall och sedan uppleva att ett
likadant rörfarande är helt i sin ordning.
Det framstår som att det kan röreligga brist i likhet inrör rådande lagstiftning!?
Således yrkar undertecknad på återremis och en röridaring vanör ärendena bedöms

"(?4#~
Per-Anders Fritshammar (C)

Tilläggsyrkande från S, V och MP i ärende nr 12, utförande av hemtjänst i södertälje kommun

1. Tillstyrker förslaget om införande av en ny modell för hemtjänst baserat på Lagen om offentlig
upphandling (LOU) i enlighet med vad som framgår av PM 2014-01-20. Dock med följande
justeringa r:
a. Antalet utförare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa utförare samt egen regi.
b. Verksamheten i egen regi ska stå för 55 %av det totala antalet beviljade t immar.
c. De fem externa utföramas andel av antalet beviljade timmar ska vara utfö rare A 15 %, utförare B
15%, utförare C 9%, utförare D 3% och utförare E 3 %.

'P. il~Q~9D
Järna Kommundelsnämnd
2014-01-28

moderatema

SÄRSKILT YTTRANDE
Ärende 12

Utf"örare av hemtjänst i Södertälje kommun- f"örslag till ny
modell
Sammanfattning av ärendet
Den l mars 2012 infördes ett valfrihetssystem för hemtjänsten baserat på Lagen om valfrihet
(LOV). Kostnaderna för hemtjänsten ökade dramatiskt efter att valfrihetssystemet infördes.
Kommunstyrelsen gav 131122 stadsdirektören i uppdrag att snarast återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på förändringar som minimerar risken för fusk och missbruk
inom hem~änsten i Södertälje kommun.
Enligt LOV finns inga begränsningar av hur många företag som kan etablera sig. I Södertälje
kommun finns idag 17 företag som utför hem~änst utöver den egna verksamheten som
bedrivs i egen regi. Flera företag väntar på att bli godkända som utförare.

Ärendet
Vi moderater är väl medvetna om att det förekommit fusk och att detta måste stoppas och att
vägen till en förändring kan vara att ta några steg tillbaks. Men vi måste också betänka att
flertalet av våra entreprenörer idag är seriösa företagare. De har investerat i sitt företag och till
största delen är dessa kvinnor som också har mestadels kvinnor anställda. Detta är en helt ny
marknad som ger kvinnor chansen att förverkliga sina drömmar. Dessa seriösa entreprenörer
kommer drabbas mycket hårt av den nu föreslagna förändringen.
Kommunen har ett stort ansvar i den uppkomna situationen då vi brustit i kvalitetskontroll och
uppföljning.
Vi moderater yrkar återremiss på ärendet då ärendet inte har remitterats till KPR samt KHR
för yttrande då detta är en felaktig hantering av ärendet och vi menar att ärendet inte har
beretts enligt de författningar som kommunfullmäktige antagit. "Ärenden av principiell
karaktär skall alltid i god tid remitteras till KHS samt KPR för yttrande."
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avstår vi från att delta i beslutet och hänvisar till att vi
återkommer i kommunstyrelsen när vi har givits möjlighet att diskutera ärendet i den moderat
gruppen.

Charlott Pettersson (M)

Reservation i ärende Dnr KS 13/397.
Ärende 12 på roredragningslistan till Järna kommundelsnämnd 2014-01-28.

Centerpartiet yrkar avslag på rorslaget med Dnr KS 13/397. Behåll LOV och inrätta en
enhet ror kvalitetsuppföljning inom södertälje kommun som är fristående från
utrörardelen eftersom den även skall kvalitetsgranskas.
Brister har upptäckts som påverkar kvaliten i verksamheten ror brukarna och att en del
roretag har på ett otillbörligt sätt (brottsutredning pågår) påverkat brukare för att få
utökat antal biståndsbedömda timmar till sina kunder och därmed till 'företagen.
Det senare är givetvis förkastligt och måste bekämpas. Dock inte genom kollektiv
bestraffning av alla LOV-röretag vilket nu blir roljden av liggande rorslag.
Utredningen och åtgärder som redan gjorts pekar på brister i kommunens roll som
myndighet och beställare. En avgörande brist är rormågan att följa upp beslutade
åtgärder och de aktörer, inklusive kommunens egen som utrör tjänsterna. Förslaget där
man villlämna LOV reformen och börja om med hjälp av LOU inom hemtjänsten
rorändrar inte risken f"ör brister. Behovet av uppröljning är det samma oavsett LOV
eller LOU, verksamheten är den samma och kräver den av Centerpartiet roreslagna
uppföljning!
Centerpartiet 'föreslår att det startas en enhet med uppdrag att rolja upp och kontrollera
hur beslutade åtgärder utrörs, utf"örarnas verksamhet och organisation utifrån ingångna
avtal. Fokus på brukarnas behov och att resurser används på rätt sätt.
Centerpartiet vill på långsikt utveckla en trygg verksamhet att lita på, som är sund, bra
resurseffektiv och positiv till gagn för brukarna.

Per-Anders Fritshammar (C)

l

Järna kommundelsnämnd- sammanträdet den 28 januari 2014

~~h~e~.
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Särskilt yttrande gällande ärende 18: "Verksamhetsplan
med internbudget för- 2014"
Järna Kommundelsnämnd har i dag beslutat om Kommundelsnämndens verksamhetsplan för
2014. I samband därmed beslutade nämnden:
att ta bort det mål i tidigare verksamhetsplaner som handlat om att återuppta arbetet
med den del av projektet "En sammanhållen kommun" som avsågs syfta till att fördjupa och utveckla den lokala demokratin (det såkallade "Demokratiprojektet), samt

att ta bort texten om att invånarna i Järna muntligen eller skriftligen ska kunna ställa
vissa förslag direkt till kommundelsnämnden.

Demokratiprojektet
Ett argument som anfördes för att ta bort ett återupptagande av Demokratiprojektet som ett av
nämndens mål, var att eftersom varken politiker eller tjänstemän i den centrala staden inte vill
återuppta Demokratiprojektet så skall vi i Järna inte framhärda och lägga ner mer arbete på att
driva denna fråga.
Detta är i sig en minst sagt märklig inställning, och nämnden ställde sig inte heller frågan om
varför tjänstemän och politiker centralt nu inte vill ha något utvecklingsprojekt där kommundelsnämndemas inflytande och självbestämmande kan öka. Än märkligare är att nämnden helt
plötsligt - utan någon som helst analytisk diskussion om hur man själv vill och kan förändra
förutsättningarna för nämnden - gör en helomvändning i förhållande till de mål som nämnden
strävat efter sen 2007. Istället överlämnas nu bestämmandet om detta till politiker och
tjänstemän i den centrala staden.

Bakgrund
Demokratiprojektet stod på tre pelare varav det bärande var att försöka finna områden/frågeställningar där kommundelsnämndemas självbestämmande kan öka och ges ett vidgat mandat,
samt att öka möjligheterna för kommundelsnämnderna att kunna påverka och få ett reellt
inflytande samt befogenheter i olika centrala beslutsprocesser. Men det handlade också om
stärkt identitet (vad är nämnden) och ökad legitimitet (äkthet/berättigande) och om lokal
demokrati, om ansvar och befogenheter i den lokala politiken, om politiker kontra tjänstemannarollen, hur nämnden släpps in i den övergripande beslutsprocessen och inte bara blir en
remissinstans, om gränssättningen gentemot centrala nämnder etc.
Frågor som dessa diskuterades också på nämndens utvecklingsdagar den l Ojuni 2009 och
den 30 september 2012, då jämförelser gjordes mellan de mandat som nämnden hade vid
införandet av kommundelsnämnder 1989 jämfört med dagens situation. På båda dessa
utvecklingsdagar var nämnden totalt enig om att det var av största vikt att Demokratiprojektet
skulle få fortsätta sitt arbete enligt det syfte och mål som satts upp.
Jag vill till slut påminna om kommundelsnämndemas gemensamma planeringsdag den 3 maj
2007 då stadsdirektör Ulla-Marie Hellenberg sa att denna fråga var just nu en av de viktigaste
att ta tag i inom kommunen. slutledningen av allt som sades om detta projekt blev, att det nu
var av yttersta vikt att projektet gavs en chans.

I sina avslutningspläderingar pekade samtliga fyra ordföranden i respektive kommundelsnämnd på att projektet var en viktig sak. Som Järnas kommundelsnämndsordförande
Raymond Wigg (MP) sa: "Vi skall ge Södertälje en chans, detta f'ar inte bara bli ord".
Nu har dock Järna kommundelsnämnd vikt ned sig i denna fråga och då kommer nämnden
med all sannolikhet att vika ned sig även i andra viktiga frågor rörande Järna kommundel, där
centralortens politiker och tjänstemän har en annan uppfattning än lokalpolitikerna i kommundelsnämnden. Om nämnden inte tror på sin egen förmåga att påverka politiken och inte heller
vill/vågar ta strid med centralortens politiker i för kommundelen viktiga frågor, då bör nämnden kanske ställa sig frågan om Järna kommundelsnämnd har något existensberättigande.
Bör projektet definieras om?
Nu har det ju runnit mycket vatten under broarna sen 2007, därför borde projektet kanske
utifrån delvis nya förutsättningar definierats om. Det kanske är det som det handlar om: Att
kommundelsnämndens ansvar för förskolan, förskoleklass, obligatorisk särskola, grundskolan, äldreomsorgen, kultur- och fritidsverksamhet samt teknisk verksamhet bör läggas
under befintliga centrala nämnder i den centrala staden.
Men hur ställer vi oss då till att också avhända oss allt inflytande och ansvar för mark- och
exploateringsfrågor, översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, marklov,
rivningslov, strandskydd, påföljdsärenden etc? Jag kan inte tänka mig att det finns en enda
ledamot i kommundelsnämnden som vill avhända sig inflytande och bestämmande över
frågor som har med byggnation och Järnas utveckling, att göra, utan snarare tvärtom.
Är det ovanstående vi ser framför oss? Då skall vi kanske fundera på om det såkallade
Demokratiprojektet borde definieras om, och att de fortsatta diskussionerna tar sin
utgångspunkt från detta.
Kommer kommundelsnämnderna att läggas ner under kommande mandatperiod?
Det kan inte vara någon hemlighet för någon i kommundelsnämnden att det under lång
tid- bland såväl tjänstemän som politiker i stadshuset- förts en diskussion om att lägga ned
kommundelsnämnderna. Det är inte heller att hålla för otroligt att detta kan komma att ske
under mandatperioden 2015 - 2018, eller kanske till och med tidigare. Är det detta som
politikerna i kommundelsnämnder vill? Och om så är fallet; vill vi släppa ifrån oss allt, eller
är det något som vi tycker är viktigt och vill behålla.
Skapa ett utvecklingsprojekt tillsammans med Hölö/Mörkö och MölnboNårdinge
Järna kommundelsnämnd borde ta initiativet och kontakta kommundelsnämnderna i Hölö/
Mörkö och MölnboNårdinge. Syftet skulle då .vara att gemensamt diskutera hur man vill att
en organisation utan tre kommundelsnämnder i de södra kommundelarna bör se ut. Bör
nuvarande nämnder slås ihop till en enda nämnd med ökade befogenheter och ansvar, eller
bör kommundelarna nöja sig med att det bildas någon form av gemensamt utskott med ansvar
och befogenheter enbart för sådant som har att göra med mark- och exploateringsfrågor och
det som hör till, inklusive infrastrukturfrågor och kollektivtrafik; kort sagt det som är viktigt
för de södra kommundelarnas utveckling. Genom ett sådant diskussionsforum, gärna i form
av ett utvecklingsprojekt, skulle politikerna i de södra kommundelsnämnderna vara väl förberedda när beskedet från stadshuset kommer om en nedläggning av kommundelsnämnderna.

Man måste ju veta vad man önskar s1g för att få vad man vill ha.

Möjligheten för medborgarna att lägga förslag till kommundelsnämnden
När nämnden 2007/2008 införde texten i verksamhetsplanen att invånarna i Järna, muntligen
eller skriftligen ska kunna ställa vissa förslag direkt till kommundelsnämnden, så föregicks
detta av en diskussion om vad som är medborgarförslag enligt kommunallagen och om det
kan finnas frågor som kan ligga utanför. Nämnden kom fram till att tolkningen av begreppet
"medborgarförslag" inte var entydigt. Sålunda kom nämnden fram till att vissa vardagsnära
och konkreta frågor som endast berörde Järna borde kunna behandlas av förvaltningen/nämnden direkt och utanför regelverket om medborgarförslag.
Nämnden menade att gången skulle då vara, för att göra det enkelt; att förslaget/frågan tas
hand om förvaltningen och bereds (om det ens behöver beredas) och om det är ett förslag/
fråga som förvaltningen bedömer kan godkännas/bejakas så besvaras förslaget positivt och
det hela åtgärdas. Om det däremot är ett förslag som förvaltningen vill avstyrka, som exempelvis förslaget från Werners Stastny om att ta bort två stoppskyltar i korsningen Lövens väg
- Industrigatan, så skulle frågan i sådana fall avgöras av nämnden. Skulle det komma in ett
förslag som är att klassificera som ett medborgarförslag enligt kommunallagens mening, så
skulle man helt enkelt slussa ärendet vidare. Oin denna ordning fortfarande är tillfyllest och
gillas av kommundelsnämnden, så finns det ingen anledning att nu ändra på detta och stryka
denna möjlighet i verksamhetsplanen för 2014.
Men om det nu är så att en Jämabo enligt kommunallagen, inte kan föreslå kommundelsnämnden ens den lilla minsta småsak, så är det ju märkligt att denna text tillåtits finnas med i
verksamhetsplanen under sex år. Det visar kanske, att antingen har kommunledningen bejakat
texten eller också är man inte intresserad av att ta del av nämndens verksamhetsplaner. och
kommundelsnämnden kan väl knappast bli ställd inför rätta om möjligheten för Järnaborna att
lägga förslag direkt till kommundelsnämnden bibehålls, möjligen kan det handla om att få ett
påpekande från kommunledningen, men det har inte skett trots att möjligheten nu funnits i 6
år
Skulle det nu vara så att detta initiativ och beslut i kommundelsnämnden helt plötsligt skulle
strida mot lag eller något kommunalt regelverk, så borde kommundelsnämnden ta initiativ till
att försöka förändra, förbättra och förenkla. Då är den förenkling som riksdagen beslutade om
2007 inte tillräcklig. Att bibehålla denna ordning är i så fall enbart att försvara det symboliska värdet av att medborgarförslag väcks i kommunens högsta beslutande organ och det är
väl inte- för att se det hela ur ett södertäljeperspektiv-att "sätta medborgaren först" och att
"ge våra medborgare mer än förväntat". Politik är ju att vilja, även om det gäller för en
"obetydlig" kommundelsnämnd att försöka ändra på ett kommunalt regelverk eller på en
lagstiftning.

Det är svår för ståe l igt att nämnden i verksamhetsplanen för 2014 skriver att
man vi ll ut veckla den lokala demokratin, men samtidigt tar bort ett vikt igt
mål respekti ve en angelägen möjlighet rörande den lokala demokratin som
ti lls nu funnits med i nämndens verksamhetsplaner sen 2007 respektive 2008 ..
!ä.ru.,a den 28 januari_A 014
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Särskilt yttrande med anledning av Järna kommundelsnämnds
Verksamhetsplan och internbudget.
Ärende Dnr Jä 14/
Ärende 18 på föredragningslistan 2014-01-28.

Undertecknad hänvisar till Centerpartiets budgetrörslag 2014-2016 för Södertälje
kommun i de delar som avser investeringar inom Järna kommundel.

s.fo;o
!.Ombyggnad av Futurum, l:tHa Maräng

2014
2015
6,0mkr 6,0mkr

Upprustning av kulturmiljöer:
2.Stinsträdgården vid stationsområdet i Järna

0,5mkr

3.Engelska parken vid Moraån

0,5mkr

På sidan 28.
Under investeringar redovisar majoriteten att de inte har budgeterat f"ör några
investeringar i Järna under 2014.

Sidan 32.
Centerpartiet har inte samma uppfattning som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
miljöpartiet avseende skrivningen under mål där stycke som börjar med "Större
områden med nybyggnation" o.s.v.
Centerpartiet anser inte att byggnation skall inskränkas på det sätt som anges under
denna punkt. Utvecklingen av Järna är omöjlig om detta regelverk skall vara rådande
f"ör framtiden. Ideerna är inte realistiska!
Om dessa regler varit rådande tidigare hade många idag mycket populära områden i
Järna inte kunnat bebyggas.
Centern har uppfattningen att människor skall ha frihet att bosätta sig där de vill!

:;t't!Fl -
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Per-Anders Fritshammar (C)

Till
Järna kommundelsnämnd
Avsägelse av uppdragen som ledamöter i tillsynsgruppen för Lex Sarah
Härmed avsäger vi oss uppdragen som ledamöter i tillsynsgruppen för Lex Sarah.
Bakgrund
Vi har allt sedan ett Lex Sarah ärendes behandling den 6 mars 2012 varit tveksamma till att
fortsätta med våra uppdrag i Tillsynsgrupppen för Lex Sarah. Vi hade inför detta ärende lagt
ner många timmar på att läsa in oss på regelverket kring Lex Sarah, vi hade kontakt med
Socialstyrelsen och studerade ca femtio Lex Sarah ärenden runt om i landet för att försöka
skaffa oss en referensram inför en slutlig bedömning av ett Lex Sarah ärende på Ljungbackens äldreboende. När vi bestämt oss för ett beslut- som för övrigt gick emot tjänstemannaförslaget vilket inte var populärt - skrev vi en redogörelse för vad som legat till grund
för vår bedömning.
Reaktionen bland övriga ledamöter i Tillsynsgruppen blev den; att man bestämde sig för att
Karlsson och Hult gjort en egen utredning genom att intervjuat personal på Ljungbackens
äldreboende. Detta var ju lögn och förbannad dikt, men detta skitprat spreds ändå till andra
lokalpolitiker i kommunen. Dessutom hade det ju varit enkelt för Tillsynsgruppen att med
personal på Ljungbackens äldreboende, kontrollera huruvida deras uppfattning stämde med
verkligheten, men inte ens det bemödade man sig om.
Efter det attvi-vid ett möte med Kerstin Pettersson, Hans Neideman och Linda Älegård
fredagen den 16 november - lyckades förklara hur vi jobbat så fick vi full förståelse och
faktiskt beröm för vårt arbete, samt en ursäkt från Kerstin Pettersson. Men när vi på ett
sammanträde några dagar senare förklarade för Tillsynsgruppens hur vi jobbat, varför vi varit
så noggranna i vår beredning och att vi definitivt inte intervjuat några anställda på Ljungbackens äldreboende, så bemöttes detta med total tystnad från alla utom från en ledamot som
ansåg att vi gjort ett bra jobb.

Information om Länsstyrelsens provfiske i Moraån.

På begäran av ledamot Per-Anders Fritshammar (C) kommer här information gällande
Länsstyrelsens provfiske i Moraån.

Sammanfattning efter samtal med Henrik C Andersson på enheten för lantbruksfrågor vid
länsstyrelsen.

Som ett led i den regionala miljöövervakningen så sker en gång per år (sedan 2002) provfiske
i Moraån, informationen som kommer av provfisket används bland annat som underlag vid
bedömning av miljöpåverkan men har även utgjort underlag till arbetet med det nybildade
reservatet. Provfisket är i form av elfiske som är en etablerad och standardiserad
undersökningsmetod inom den nationella och regionala miljöövervakningen. Resultaten från
undersökningarna levereras till den nationella datavärden, elfiskeregistret, som hanteras av
statens landsbruksuniversitet Alla resultat finns tillgängliga och sökbara för allmänheten på
SLU:s hemsida.

Länsstyrelsen har i och med provfisket en nära kontakt med kommunekologen i kommunen
samt viss kontakt med markägaren som måste ge tillåtelse till fisket, några övriga krav på
rapportering av kommande provfisken finns inte.

Under vissa provfisken på olika platser i landet har allmänheten bjudits in för att se hur fisket
går till, detta har varit en uppskattad tillställning och om sådana önskemål finns vad gäller
provfiske i Moraån så kan kontakt tas med Henrik C Andersson. All fisk som f'angas under
provfisket släpps tillbaka och ingen dödlighet förekommer.

Information om Länsstyrelsens proviisirning i Moraån

Undertecknad har information om att Länsstyrelsen under hösten 2013 genomrört
provfiskning( fiske med elektricitet) i Moraån i Järna Södertälje kommun.
Proviisirningen skall ha genomrörts under den tid som vandringsfisk går upp i Moraån.
Det är av stort allmänt intresse att erhålla information om resultatet av denna
provfiskning.
Jag röreslår att Järna kommundelsnämnd kontaktar Länsstyrelsen rör att erhålla
information om resultatet av nämnda provfiskning.

Järna 2014-01-09

. a.d?.z.:::;;;;&---

Per-Anders Fritshammar ( C )
Ledamot Järna kommundelsnämnd.

