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Plats och tid för justering 

Underskrifter 

Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Tisdagen den 4 mars, kl. 17.00-20.40 på Tavestaskolan i Järna 

Hanna Klingborg (MP), ordförande § 24-29, jäv § 30, ~ § 31-58 

Linda Älegård (S), l :e vice ordförande, tj ordförande § 30 

Gunnar Karlsson (S) jäv § 28-29 

Katja Nilsson (S) tj § 24-46 

Ingvar Karlsson (S) jäv § 28-29 

Elisabeth Björk (V) 

Richard Hoffman (M), 2:e vice ordförande 

Christer Erlandsson (FP) 

Per-Anders Fritshammar (C) jäv § 28-29 

Marja Lindholm (S) § 33-58, tj § 34 

Kjell Axelsson (S) tj § 28-29 

Pierre Durrani (MP) ~ § 28-30 

Marek Andreasson (V) 

Sven-Erik Hult (M) tj § 24-32, jäv § 33, tj 34-58 

Lars Abrahamsson (M) tj § 28-29 och § 33 

Anders Bill (M) 

Bengt Adamsson (KD) tj hela mötet 

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. 

Richard Hoffman (M) 

12mars kl 12.30 Södertälje Stadshus, Campusgatan 26, 

2014-03-04 

l (51) 

--\2Jh ?-~ ---
sekreterare Joakim B~~~ Paragrafer 24-58 

Ordförande Paragrafer 24-29, 31-58 

Tj ordförande Paragrafer 30 

Justerare Paragrafer 24-58 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Järna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum 2014-03-04 

Anslaget sätts upp 2014-03-13 Anslaget tas ned 20 14-04-04 

Protokollet justeras 2014-03-12 

§ 39 justerades 2014-03-05 

Förvaringsplats för protokoll stadshuset, Stadskansliet, Södertälje kommun, earopusgatan 26 

Underskrifter 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

Innehäll 
§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

§ 42 

§ 43 

§ 44 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

§50 

§51 

§52 

Fastställande av dagordning 

Föregående protokoll 

Ärendebalans 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Billsta 7:3 

Ansökan om bygglov för utvidgning av kyrkogård, Ytterjärna Kyrka l :l, 

Järna 

Ansökan om strandskyddsdispens för utvidgning av kyrkogård, Ytterjärna 

kyrka l :l, Järna 

Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus och tvåbostadshus, Mora 

1:37, Järna 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av basstation och två teknikbodar, 

Tavesta l :248, i Södertälje 

Detaljplan för Byggklossen l m.fl. fastigheter- ny förskola vid Norrtuna 

Påföljder för olovliga ändringar av enbostadshus och garage, Kallfors l :62 

Ansökan om utdömande av vite, Kallfors l :224 i Järna 

Samhällsbyggnadskontoret informerar 

Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning 

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015- Information 

Information om väg 57 

Upphandling av hemtjänst i Södertälje kommun enligt LOU (Lag om 
offentlig upphandling 2007:1091)* SEKRETESS* 

Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende-Information 

Rätten att åldras tillsammans- Uppföljning av parboendegarantin och 
uppdatering av riktlinjer 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013 

Svar på medborgarförslag "Bevakat övergångställe över Tvetavägen i Järna" 

Reinvesteringsansökan Ljungbackens lP- Elijusspår 

Samhällsbyggnadskontoret informerar 

Samråd av Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun -Information 

Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola 

Svar på motion "Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av 
Veronica Westergård (KD)" 

Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat 
på flera plan" 

Fördelning av medel för föreningsbidrag 2014 

Fördelning av föreningsbidrag för 2014 Kulturföreningen Urban Campanys 
kulturverksamhet Gula villan 

Checklista för hållbar utveckling 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

/Le ~ l 2014-03-13 

l 



södertälje kommun 

§ 53 Årsbokslut 2013 

Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 54 Nämndledamöterna informerar 

§55 Kontoret informerar 

§56 Anmälningsärenden 

§ 57 Delegationsbeslut 

§58 Övriga frågor 

Övriga närvarande 

Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna 

2014-03-04 

Teresa Westman, bygglovsarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret, §§ 27-32 samt§ 35 

Aila Vuorio-Stridh, bygglovsarkitekt, Sarnhällsbyggnadskontoret, §§ 33-34 

Urban Dahlberg, planchef, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 36 

Pia Forsell, plansamordnare, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 36 

Anna Gustavsson, trafikplanerare, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 37 

Bengt Lindskog, planarkitekt, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 38 

Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör, Social- och omsorgskontoret, § 39-43 

Anders Bengs, driftchef, södra kommundelarna, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 43-45 

Annika Linde, enhetschef, upplåtelser och tillstånd, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 46 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 24 Fastställande av dagordning 
Dnr Jä 14/01 

Tillkommande ärenden 

Samhällsbyggnadskontoret informerar- kommande bygglovsärenden 

Övrig fråga från Hembygdsföreningen i Järna. 

Utgående ärende 

Information från Eneskolans rektor Anders Y de brink 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden fastställer utsänd dagordning med ovanstående ändringar. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

2014-03-04 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

J{C ~ l 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommunde.lsnämnd 

§ 25 Föregående protokoll 
Dnr Jä 14/01 

Nämnden godkänner föregående protokoll. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

0t l 
Anslagsdatum 

2014-03-13 

2014-03-04 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun 

§ 26 Ärendebalans 
Dnr Jä 14/02 

Beslutsunderlag 

Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Ärendebalanslista övrigt 2014-02-20 

Ärendebalanslista plan- och byggärenden 2014-02-20 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner ärendebalanslistorna. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

2014-03-04 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 27 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Billsta 7:3 
Dnr Jä 14/27 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Billsta 7:3, Billstavägen 125 i Järna. Fastighetens totala areal är 58 

011 m2
. Den föreslagna åtgärden handlar om ett fritidshus som uppföras på 

fastigheten, avstyckning är inte avsedd att utföras. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt 

tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-14 

Ansökan inkom 2013-12-13 

Översiktskarta inkom 2013-12-13 

situationskarta inkom 2013-12-13 

Järna kommundelsnämnds beslut 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) meddelas att nybyggnad av fritidshus kan tillåtas med villkor 

enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-02-14. 

2. Avgift 9 238 kr för prövning av förhandsbesked, se bifogat 

faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet expedieras till 

B yggherren!Sökanden 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 28 Ansökan om bygglov för utvidgning av kyrkogård, 
Ytterjärna Kyrka 1: 1, Järna 
Dnr Jä 14/28 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Ansökan avser bygglov för utvidgning av kyrkogården med askgravlundar vid 

Ytterjärna Kyrka på fastigheten Ytterjärna Kyrka l: l i Järna. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas samt startbesked 

utfårdas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-17 

Ansökan inkom 2013-05-30 

Skrivelse med redovisning av åtgärderna inkom 2013-12-18 

Ansökan om tillstånd (till Länsstyrelsen) inkom 2013-12-18 

Tillstånd från Länsstyrelsen inkom 2013-12-18 

Markplanering (L-30.1-01) inkom 2013-12-18 

situationsplan (L-30.1-02) inkom 2013-12-18 

Marksektioner (L-31.2-11 samt L-31.2-12) inkom 2013-12-18 

Kontrollplan inkom 2013-12-18 

Jäv 

Gunnar Karlsson (S), Ingvar Karlsson (S) och Per-Anders Fritshammar (C) 

anmäler jäv och deltar inte i diskussion eller beslut. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 28 
forts ... 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

l. Ansökan om bygglov får utvidgning av kyrkogård på Ytterjärna Kyrka 

l :l beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 §plan- och bygglagen (2011 :335). 

2. startbesked för åtgärden utfårdas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

Tekniskt samråd behövs inte, enligt l O kap. 14 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Åtgärden får påbörjas enligt l O kap. 22 § plan- och bygglagen 

(20 l 0:900). 

3. Avgift: 30 278 kr för prövning av bygglov samt startbesked, se bifogat 

faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet expedieras till 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 29 Ansökan om strandskyddsdispens för utvidgning av 
kyrkogård, Ytterjärna kyrka 1:1, Järna 
Dnr Jä 14/29 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser dispens från strandskyddsbestämmelser for utvidgning av 
kyrkogården med askgravlundar vid Ytterjärna Kyrka på fastigheten Ytterjärna 
Kyrka l: l i Järna. 

Samhällsbyggnadskontoret foreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas 

för åtgärden med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 

18 § miljöbalken. Som avgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla 

den yta som angivits i "Avgränsning av dispensområde Ytterjärna Kyrka l: l" 

daterad 2014-02-03. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-14 

Ansökan med redovisning av åtgärderna inkom 2013-12-18 

Markplanering (L-30.1-01) inkom 2013-12-18 

situationsplan (L-30.1-02) inkom 2013-12-18 

Jäv 

Gunnar Karlsson (S), Ingvar Karlsson (S) och Per-Anders Fritshammar (C) 

anmäler jäv och deltar inte i diskussion eller beslut. 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

l. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser for utvidgning av 

kyrkogård på Ytterjärna Kyrka l: l beviljas med motivering enligt 

kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. Som 

avgränsning, enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall gälla område enligt 

bifogad situationsplan " Avgränsning av område för dispens, Ytterjärna 

Kyrka 1:1". 

2. Avgift: l O 680 kr for dispens från strandskydds bestämmelser, se bifogat 

faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet expedieras till: 

Naturvårdsverket/Länsstyrelsen/ Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 30 Förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus och 
tvåbostadshus, Mora 1:37, Järna 
Dnr Jä 14/32 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för enbostadshus med en 

byggnadsarea om cirka 90 m2 och tvåbostadshus med en byggnadsarea om cirka 

160 m2 på fastigheten Mora l :3 7, Charlottendals Gård i Järna. Fastigheten har en 

total areal om 351 629m2
• Avstyckning är inte avsedd att utföras. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus meddelas enligt 

tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-18 

Ansökan inkom 2013-12-12 

Skrivelse "Markan vändningsplan för Charlottendals Eko by" inkom 2014-01-29 

Markanvändningskarta inkom 2014-02-13 

Karta med föreslagna lokaliseringar inkom 2014-02-13 

Föreslagen avloppslösning inkom 2013-12-12 

Jäv 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) anmäler jäv och deltar ej i diskussioner eller 

beslut. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 30 Järna kommundelsnämnds beslut 
forts ... 

2014-03-04 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet l 7 § plan- och bygglagen 

(2010:900) meddelas att nybyggnadavenbostadshus och tvåbostadshus 

på Mora l :37 kan tillåtas med villkor enligt tjänsteskrivelse daterad 

2014-02-18. 

2. Avgift: 15 646 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att 

sändas separat. 

Beslutet expedieras ink! överklagandeanvisning till: 

Sökanden 

Fastighetsägaren 

Fastighetsägare till Mora l :70 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~/- ~' ~ l 2014-03-13 

v 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 31 Ansökan om bygglov för nybyggnad av basstation och två 
teknikbodar, Tavesta 1:248, i Södertälje 
Dnr Jä 14/23 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av basstation med en 54 meter hög stagad 

mast och två teknikbodar om ca 11 kvm vardera på del av fastigheten Tavesta 

l :248. Platsen ligger ca 0.3 kilometer norr om Rönnvägen och ca en kilometer 

öster om Tvetavägen. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna 

kommudelsnärnnd avslår ansökan om bygglov för de sökta åtgärderna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

Ansökan inkom 2013-11-25 

Orienteringskarta inkom 2013-11-25 

situationsplaner (2 st) inkom 2013-11-25 

Elevationsplan inkom 2013-11-25 

Fasadritning (teknik bodar) inkom 2013-11-25 

Anmälan av kontrollansvarig inkom 2013-12-03 

Byggherrens förslag till kontrollplan inkom 2013-12-03 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Järna kommundelsnämnd avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

basstation med en 54 meter hög stagad mast och två teknikbodar på del av 

fastigheten Tavesta l :248 i Järna med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 

bygglagen (PBL) i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutet expedieras till 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Kontrollansvarig 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 32 Detaljplan för Byggklossen 1 m.fl. fastigheter- ny 
förskola vid Norrtuna 
Dnr Jä 14/24 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för Byggklossen l m.fl. fastigheter har under hösten 2013 

varit ute för utställning. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att alla synpunkter 

som inkommit under utställningen har tillgodosetts. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd antar 

detaljplanen för Byggklossen l m.fl fastigheter- förskola vid Norrtuna, under 

förutsättning att Tekniska nämnden godkänner exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-11 

Utställningsutlåtande, daterad 2014-01-23 

Planbeskrivning, daterad 2014-02-11 

Genomförandebeskrivning, 2014-02-11 

Plankarta 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Järna kommundelsnämnd antar detaljplanen för Byggklossen l m.fl fastigheter

förskola vid Norrtuna, under förutsättning att Tekniska nämnden godkänner 

exploateringsavtalet. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Sbk-Plan 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 33 Påföljder för olovliga ändringaravenbostadshus och 
garage, Kallfors 1:62 
Dnr Jä 14/31 

Sammanfattning av ärendet 

Olovliga ändringaravenbostadshus och garage har utförts utan att bygglov finns 

för dessa åtgärder. Bostadshusets läge på tomten har förändrats. Garagets storlek 

och placering har förändrats. Garaget förändrades till carport med förråd, som 

senare har ändrats till garage. 

Påföljder avser dessa olovliga åtgärder. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 

kommundelsnämnden i Järna beslutar om påföljder enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-03 

Beslut om bygglov (dnr BL 02-0896) daterat 2003-03-12 

Förklaringsbrev till fastighetsägarna daterat 2013-03-14 

Underrättelse om utsättning daterad 2005-11-15 

Lägeskontroll daterad 2007-05-09 

Jäv 

Sven-Erik Hult (M) anmäler jäv och deltar ej i diskussioner och beslut. 

Yrkande 

Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar att byggnadsavgiften för den nya 

fastighetsägaren enligt punkt 3 i kontorets förslag till beslut stryks. 

Richard Hoffman (M) yrkar bifall till Per-Anders Fritshammars (C) förslag 

Propositionsordning 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Per-Anders 

Fritshammars yrkande gentemot kontorets förslag och konstaterar att kontorets 

förslag bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 33 Järna kommundelsnämnds beslut 
forts ... 

l) Särskild avgift påförs Catrin Spegell och Peter Danell, tidigare 
fastighetsägare på Kallfors l :62, solidariskt med 6 357 kronor med stöd 
av 10 kap l, 4, 6, 9 och lO§§ PBL (1987:10). 

2) Byggherre Peter Danell, tidigare fastighetsägare på Kallfors l :62 
föreläggs med stöd av lO kap 12 och 14 §§ PBL samt 4 § viteslagen att 
vid vite av 6 000 kronor före den 30 april2014 att komplettera ansökan 
om bygglov i efterhand för bostadshus och garage enligt brev som läggs 
som bilaga. 

3) Byggnadsavgift påförs Eva och Curt Nelsäter, nuvarande fastighetsägare 
på Kallfors l :62 solidariskt med 6 720 kronor med stöd av l O kap l, 4, 7, 
9 och 10 §§ ÄPBL. 

4) Byggherre Robin Nelsäter, nuvarande fastighetsägare på Kallfors l :62 
föreläggs med stöd av lO kap 12 och 14 §§ ÄPBL samt 4 § viteslagen att 
vid vite av 6 000 kronor före den 30 april2014 att komplettera ansökan 
om bygglov i efterhand för ändring av fasader med ritning i skala l: l 00. 

5) Kommundelsnämnden i Järna sänder beslut om förelägganden till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel för fastigheten Kallfors 1:62 (lO kap. 22 § ÄPBL). 

Reservation 

Richard Hoffman (M), Lars Abrahamsson (M), Christer Erlandsson (FP), Per

Anders Fritshammar (C) och Bengt Adamsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 

Nuvarande fastighetsägaren på Kallfors l :62 

Tidigare fastighetsägaren på Kallfors l :62 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

;Jk-. wl 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 34 Ansökan om utdömande av vite, Kallfors 1:224 i Järna 
Dnr Jä 14/30 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beslutar att 

ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om 200 000 kronor 

för fastighetsägaren på Kallfors l :224 enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-1 O 

Protokollsutdrag från stadsbyggnadsnämnden § 86 daterat 2013-04-23 

Protokollsutdrag från Järna kommundelsnämnd § 69 daterat 2013-04-16 

Tjänsteskrivelse daterad 2013-03-26 

Brev till fastighetsägaren daterat 2013-05-23 

E-postbrev daterat 2014-01-13 till fastighetsägaren 

Skrivelse från fastighetsägaren inkommen 2014-02-28 

Jäv 

Linda Älegård (S) anmäler jäv och deltar ej i diskussion eller beslut. 

Yrkande 

Richard Hoffman (M) yrkar att ärendet bordläggs till nya bygglovshandlingar 

kan behandlas. 

Propositionsordning 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Richard Hoffmans (M) 

yrkande gentemot kontorets förslag och konstaterar att Richard Hoffmans (M) 

yrkande bifallits. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Ärendet bordläggs till dess att nya bygglovshandlingar kan behandlas. 

Beslutet expedieras till: 

Fastighetsägaren på Kallfors l :224 

Boende på Kallfors l :223 

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 Nacka Strand 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~ tt l 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 35 Samhällsbyggnadskontoret informerar 
Dnr Jä 14/04 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Teresa Westman informerar om flera ärenden som kommer under våren. 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden tar del av informationen 

Beslutet expedieras till 

Akten/Sbk-Plan 

Justerandes signum 

l ~ ~ l 
Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 36 Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning 
Dnr Jä 12/63 

Sammanfattning av ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen har på uppdrag av Järna kommundelsnämnd 

framarbetats av tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret, i samarbete med 

övriga kontor inom kommunen. Den fördjupade planen har varit ute på samråd 

2009-10-19 - 20 l O-O 1-15 och har varit på utställning 2012-07-16 - 2012-12-31. 

En stor mängd yttranden har inkommit under arbetets gång och planen har väckt 

stort lokalt intresse bland boende och verksamma i Järna. Frågan som har väckt 

störst opinion är förslaget att knyta ihop Kallfors med tätorten via en bilväg 

genom skogspartiet mellan Rönnvägen och Kallfors. Bebyggelseförslagen i den 

tätortsnära skogen vid Ljungbacken och i anslutning till Östra Kallfors har också 

engagerat ett stort antal medborgare. 

Efter utställningen har ett utställningsutlåtande upprättats. Efter utställningen har 

inga större ändringar utförts i förslaget. Däremot har kartor justerats/förtydligats 

och fakta uppdaterats (t.ex. statistik). I arbetet med den fördjupade översiktsplan 

har också en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår att utställningsutlåtandet för den fördjupade översiktsplanen för Järna 

tätort med omgivning godkänns och att den fördjupade översiktsplanen tillstyrks 

för antagande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O 

Utställningsutlåtande 2013-12-04 

Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning 

Miljökonsekvensbeskrivning, "Miljökonsekvenser Föp Järna, reviderad 

2014-01-13 

Järna kommundelsnämnds beslut: 
l. Utställningsutlåtande för den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort 

med omgivning, daterat 2013-12-04 godkänns. 

2. Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning tillstyrks för 

antagande. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 36 
forts ... 

Särskilda yttranden 

Socialdemokraterna inkommer med särskilt yttrande. 

Moderaterna, Folkpartiet, och Kristdemokraterna inkommer med gemensamt 

särskilt yttrande. 

Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med särskilt yttrande. 

Beslutet expedieras till 

Akten/Sbk-Plan 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



Särskilt yttrande från Socialdemokraterna i Järna kommundelsnämnd 
- nämndsammanträdet den 4 mars 2014 

Ärende nr 16:"Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med 
omgivning" 

Inledning 
l hanteringen av den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivning 
uppstod ett beklagligt missförstånd mellan kommundelsnämnden och samhälls
byggnadskontoret om vid vilken absolut sista tidpunkt i planprocessen som nämnden 
hade möjlighet att kunna lämna synpunkter/förslag och kunna ändra i förslaget. 
Resultatet har blivit att förslag som en majoritet i nämnden står bakom inte har beaktas 
av samhällsbyggnadskontoret. För att ändå redovisa den socialdemokratiska gruppens 
förslag, anmäler vi som ett särskilt yttrande det egna partiets förslag/synpunkter på den 
fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivning. 

Som framgår nedan har vi föreslagit vissa förändringar och kompletteringar till det av 
Samhällsbyggnadskontoret utarbetade förslaget 

Sid 12: "Vision och övergripande strategier" 

S-gruppen vill ha en ordentlig Estrad med biograf i Järna: 
I högra spalten tredje stycket föreslår vi att orden "och en ordentlig Estrad med biograf' 
i n fogas. Således blir formuleringen: " ... med fler restauranger, mötesplatser och en ordentlig 
Estrad med biograf" 

En sådan- lämpligen i samband med byggnation av ett nytt Futurum- blir den nya samlings·· 
platsen mitt i centrala Järna. Med ett varierat utbud av förstklassiga evenemang inom kultur, 
konferens, möten och föreningsverksamhet, erbjuds många framtida unika upplevelser. En ny 
samlingsplats tillgänglig för alla. 

Sid 13~"Tät och småskalig" och sid 16 "Centrala stråk" 

s-gruppen föreslår att det byggs ett höghus (landmärke) på lämplig plats i Järna 

Vi föreslår: 

att det byggs ett höghus om minst åtta våningar på län1pig plats i Järna och att detta skriv in 
som en punktsats under rubricerade rubrik. Ett igenkännande profilhus och landmärke som tar 
hand om hela sammanhanget Järna kommundel. Visst kan ett sådant hus, såsom föreslås på 
sid 17 "Turingevägen" placeras exempelvis i slänten norr om Bergsgatan, eller kanske i 
hörnet Bergsgatan- Turingevägen. Men även annan placering kan övervägas. 

s-gruppen föreslår också: 

att det bör undersökas om flerbostadshusen väster om Storgatan kan byggas på med ytter
ligare en våning. Detta gäller även en del av bostadshusen på Sågenområdet. En sådan 
åtgärd skulle också kunna ge hisstillgång till fler lägenheter, 
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att det bör övervägas om en Galleria kan byggas i centrum. Ett tänkbart läge för en sådan kan 
vara mellan de båda husen som flankerar Klockartorget, öster om Storgatan. Ovanför 
Gallerian kommer det då att kunna inrymmas ett inte obetydligt antallägenheter samt 
kontor, samt 

att den vidare planeringen av ombyggnaden av Futurum återupptas och att ekonomiskt 
utrymme skapas så att Nya Futurum med en Estrad och biograf kan realiseras snarast. 

s-gruppen förutsätter att ett estetiskt tänkande kommer att inpräntas i den kommunala 
planeringen samt att de "rum" som Järnaborna vistas i så långt möjligt utformas med hänsyn 
till personer med funktionsnedsättning. På så sätt kan vi skapa trivsel, attraktion och 
levandegöra i de offentliga rum som alla människor vistas i; såsom byggnader, lokaler, gator, 
torg, landskap med mera. 

Sid 18: "lndustrigatan" 

s-gruppen vill behålla och utveckla stinsträdgården 
s-gruppen föreslår: 

att texten "Platsen kring den s.k. stinsträdgården kan i framtiden behöva nyttjas för 
tågstationens utvecklingsbehov", ska strykas. 

s-gruppen föreslår vidare under rubriken "förslag" foljande: 

att förslaget om förtätning med stadsvillor eller stadsradhus i kanten av Konsums parkering 
också ska omfatta del av Nona Järnvägsgatan. I några hus bör utrymme för handel skapas. 

Kombinationen bostäder och lokaler för handel skulle leda till att aktiviteten i området kring 
det kulturhistoriskt värdefulla godsmagasinet, vars byggnad ska skyddas, ökade och området 
skulle upplevas som mindre ödsligt och otryggt. 

att stinsträdgården bör restaureras och utvecklas till en trädgård i naturbevarande syfte. 

Sid 20: "Storgatan" 

s-gruppen föreslår följande tillägg: 

att Järnas gatumiljöer i allmänhet och trafiksituationen i centrum i synnerhet ska utvecklas 
och förbättras. 

Sid 23: "Svalsättershöjden" 

s-gruppen föreslår att ett naturreservat övervägs i "Järna tätortsnära skog" 
Område kring HelTvreten och Logsjöskogen bör lämnas för det rörliga friluftslivet. För att 
långsiktigt skydda det natursköna Henvretenområdet samt Logsjön och Logsjömosse med sitt 
känsliga våtmarksområde, föreslår s-gruppen: 

att det bör övervägas att göra detta område till natulTeservat alternativt ett naturskydds
område. Detta kan med fördel skrivas in under en rubrik som kan benämnas "Svalsätters-
höjden och Herrvreten ". 

~~ r\~ 
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Sid 23: "Norra Myrstugan" 

S-gruppen föreslår att bebyggelse övervägs även vid södra Myrstugan 
1 södra delen av Myrstugeområdet bör undersökas om skyddsområdet kan ändras för att där 
möjliggöra ett mindre bostadsområde. 

Sid 25: "Moraområdet" 

S-gruppen motsätter sig en rivning av Dämmena vid Nykvarn, Tellebro och Kallfors 
Vi föreslår att texten i följande tre att-satser förs in i den Fördjupade översiktsplanen: 

att Dämmena vid Nykvarn, Tellebro och Kallfors ska inte rivas, utan tvärtom behållas, resta
reras, utvecklas och förenas med funktionsdugliga fiskvägar/trappor. 

att i ett första steg genomföra en utredning som visar hur faunan uppströms påverkas om den 
fisk som nu finns nedströms släpps upp över Nykvarnsdammen, hur uppåtvandrande fisk 
påverkas av vattenmiljön uppströms och vilka typer av fiskvägar/trappor som är lämpliga 
för å ena sidan enbmi hoppande fisk liksom fiskvägar/trappor för både hoppande och icke 
hoppande fisk. 
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att även kostnader för olika fiskvägar/trappors lösningar och möjliga finansieringsvägar skall 
tas fram av utredningen. 

Dammarna ska behållas för att garantera sitt rika djur och :fagelliv. Dalgångarna med 
tillhörande natur och vattenspeglar ska värnas för häckande sjö:fagel, liksom för däggdjur 
exempelvis rådjur som går ner och föder sina kid. Sist men inte minst; Järnadammen och 
övriga dammar skall behållas för att de är en viktig del av Moraåns dalgång och tillsammans 
utgör de en omistlig del av Järnas kulturlandskap och Järna kommundel som helhet, för de 
som bor där, övriga Järnabor och för besökande. 

S-gruppen vill förverkliga visionen om "Järna Landskaps park" och återställa 
"Engelska parken" till park 
Järna konmmndelsnämnd hm· i enighet ställt sig bakom visionen om "Järna Landskapspark" 
samt att "Engelska parken" återställs till park". En plats för alla- helt nära och mera 
t i Il gänglig än nu - på gränsen mellan tätort och kulturlandskap med dammarna i centrum. 

Vi föreslår att texten i följande tre att-satser förs in i den fördjupade översiktsplanen: 

att det ska arbetas fram ett förslag på hur "Järna Landskapspark" skulle kunna gestaltas och 
växa fram med dammarna i centrum, med projekterade broar, gångstigar, badplats 
vid "Badudden" etc, 

att en restaurering av Engelska parken ingår i visionen om "Järna Landskapspark". "Engel
ska parken" invid Mora- och Billstaån var en gång en välskött park. Engelska parken ska 
återställas till park och också formellt klassificeras som sådan. En plan för hur Engelska 
parken ska vårdas, hur marken ska skötas, vad som kan odlas och vem som ska göra vad 
ska tas fram. 

att kommunen fortsätter med att skydda Moraån genom att det även uppströms Nykvarns
dammen inrättas ett naturreservat. Detta som en naturlig fortsättning på det naturreservat 
som inrättades nedströms 2013. i'Ä. 

~ /k -ff+-
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Om man inte kan återställa vattennivån på Moraån med en höjning av dämmet vid Nykvarn 
med ca 70 centimeter, så skulle man för att få maximal utväxling mot en engelsk park, kunna 
anlägga ett nytt dämme precis där Billstaån slutar och möter Moraån. Billstaån är ju i dag ett 
ganska tråkigt område på grund av den låga vattennivån. Vi vill således behålla nuvarande 
dämme och vattennivå vid Nykvarn, samt låta undersöka om det går att bygga ett nytt och 
mycket lågt dämme i Billstaån mitt för Engelska parken; alltså innan Billstaån rinner ut i 
Moraån. 
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Med en bro över Moraån skulle den klassiska Morarundan få en annan riktning, man skulle på 
ett mmat sätt kunna utveckla hela området. 

Sid 27: "Saltå" 
S-gruppen vill tillmötesgå förslaget från Saltå kvarn om placering vid läge l B 
l sin ansökan om ny detaljplan för Saltå, som tillfålligt är återtagen, ansöker man bland annat 
om att få bygga en restaurang och en saluhall. Saltå föreslår att dessa verksamheter förläggs 
intill åkerkullen noiT om Saltå by, läge l B. Dessa lägen framgår dock inte i tOreliggande 
förslag till FÖP. 

Om Saltå återkommer i detta ärende, föreslår vi att placeringen av verksamheterna med 
restaurang och saluhall sker i enlighet med Saltå Kvarns förslag. 

Sid 28: "Arbete och näringsliv" 
I detta avsnitt och på flera andra ställen nämns Ostlänken: 

Ostlänken 
Ostlänken planeras att gå i en kolTidor från Gerstaberg, över Södertuna arbetsplatsområde, 
Järnaslätten och vidare mot Nyköping och NoiTköping. 

S-gruppen ifrågasätter Ostlänkens planerade dragning. 
S-gruppen ifrågasätter Ostlänkens planerade dragning och föreslår två andra alternativ, se 
nedan. 

Det är i Östergötland som problemen finns 
Det är i Östergötland som problemen finns och inte mellan Järna, Nyköping (Skavsta 
flygplats) och Norrköping. Som exempel, borde sträckan mellan NoiTköping och 
Linköping/Mjöl by redan vara utbyggd med två nya spår för att möjliggöra en ökad lokaltrafik 
på denna sträcka. 

Ostlänken bör inte förläggas till den röda korridoren mot Nyköping och Norrköping 
Ostlänkskorridoren skall trafikeras med tåg som ska kunna köra enligt Grödingebanans 
standard. Eftersom spåren kommer att trafikeras av fler olika tågsystem än vad som från 
bö1jan avsetts, kommer det inte att handla om att tjäna några 30 minuter mellan Stockholm 
och Linköping. Då bör man rimligen ställa sig frågan om det är möjligt att förlägga denna 
Ostlänk till mman plats. De nya förutsättningarna i1mebär att argumenten stärks för att 
Ostlänken inte behöver förläggas till nuvarande röda kon·idor från Gerstaberg mot Nyköping 
och Norrköping. Istället bör Västra stambanan användas. 

Det finns andra och bättre alternativ för Ostlänkens dragning 

Alternativ ett: 
Vik av med Ostlänken mot Västra stambanan i höjd med Linga mot Katrineholm \l.~ ~AJ__ 
I första hand förespråkar vi att Ostlänken från Gerstaberg förläggs så nära motorvägen som / VV/ 
möjligt och sen vidare mot Järna trafikplats. Från Järna trafikplats förläggs Ostlänken utmed ä .flt3j-

!S~":s o4L Yl 



Motorvägen ca 2 km och sen viker den av motVästra stambanan med en kurvradie som tål 
250 km/tim och vidare mot Katrineholm. Denna dragning av Ostlänken sambyggs från Järna 
trafikplats med Väg 57 (Förbifart Järna). 

Alternativ två: 
Använd befintliga fyra spår från Gerstaberg genom Järna till Katrineholm 
Det går alldeles utmärkt att använda befintliga fyra spår från Gerstaberg genom Järna till 
Bankesta. Ostlänken följer således Västra stambanan genom Järna och vidare mot 
Katrineholm. 

Varför vill vi leda Ostlänken mot Katrineholm? 
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Sett till dess stora investering, så får man ut mycket lite järnvägstrafik av den planerade 
dragningen av Ostlänken förbi Nyköping (Skavsta flygplats) och vidare mot Norrköping. 
Ingen vet idag när ytterligare investeringar kommer att ske från Östergötland och söderut. 
Istället bör man flytta Ostlänken med en ny dragning från Järna till Katrineholm, där vi har 
merpruten av järnvägstrafiken söderut mot Malmö och västerut mot Göteborg, Värmland, 
Oslo och städerna på Västkusten samt även Östergötland exempelvis Norrköping och 
Linköping. Med en sådan dragning uppnår man mer järnvägstrafik för de medel som planeras 
att avsättas för Ostlänkens, än att gå över Nyköping. 

Med nya spår från Järna till Katrineholm, borde också lokaltrafiken utvecklas på de nu 
befintliga spåren (Västra stambanan). Nyköping och Skavsta flygplats (Nyköpingsbanan) 
bordefasamma lösning som Uppsala har med pendeltåg. 

Med tanke på riksväg 57:s nuvarande standard så borde den nyajärnvägssträckningen 
sambyggas med en ny Väg 57 förbi Järna till Flen. 

Sid 30: "Offentlig service- Förslag" 

S-·gruppen föreslår att det inrättas/byggs ett medborgarkontor iör de södra 
kommundelarna i Järna 
Det fitms ett skriande behov av ett medborgarkontor i de södra kommundelarna. Vi föreslår 
därför att det byggs/inrättas ett medborgarkontor för de södra kommundelarna i Järna. Med
borgarkontoret ska hjälpa invånru11a att hitta rätt bland verksamheterna i Södertälje kommun. 

På medborgarkontoret ska man ta information om olika verksamheter i såväl Södertälje som i 
Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge. Man ska även kunna få personlig vägledning i exempelvis 
olika samhällsfrågor, förskola, skola, gymnasieskola, äldreomsorg, föreningsfrågor, sociala 
frågor, konsumentfrågor eller boendefrågor. 

På medborgarkontoret ska man också kunna kunna läsa kommundelsnämndens och andra 
handlingar och protokoll. Kontoret ska även ta emot synpunkter och klagomål om kommu
nens och kommundelamas verksamheter. 

Sid 37: "Gång- och cykelbanor" 

s-gruppen föreslår förbättrade möjligheter iör gång- och cykeltrafikanter 
Utöver befintlig text föreslår S-gruppen: 

att frågan om en ny fåtjeförbindelse i form av en minifårja för gång- och cykeltrafikanter och 
någon enstaka bil vid Ulvsundet utreds. 
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I osäkerhet om vad Väg 57 ger vid handen, föreslår vi också: 

att frågan om regionalt cykelstråk till Mölnbo skrivs in i avsnittet, samt 

att den återstående delen av trottoaren utmed Floravägen skall färdigställas. 

Sid 37: "Kollektivtrafik" 

s-gruppen föreslår en iörbättrad kollektivtrafik 
S-gruppen anser att vårt krav om pendeltåg mot Hölö snarast måste få sin lösning. Sätter man 
in pendeltåg till Hölö, kommer restiden mellan Södertälje central och Hölö (när ombyggnaden 
i Södertälje är klar) att bli maximalt 20 minuter. Pendel till Hölö innebär också att trafiken på 
Järna ökar väsentligt. Det är också angeläget att utöka pendeltågstrafiken mellan Södertälje 
och Järna morgon och kväll. Det skulle behöva gå ett ytterligare tåg till Järna senare på 
kvällen under hela veckan som har förbindelse med stockholmståget i Södertälje Hamn. Ett 
behov av arbetsresor tidigare på morgonen föreligger redan i dag och kommer at öka. Därför 
vill S-gruppen att två tidigare avgångar, under vardagar måndag till fredag, sätts in på 
morgonen från Järna med anslutning i Södertälje Hamn mot Stockholm. 

I och med att vi får en ökad pendeltågstrafik på Järna och en väl fungerande pendeltågstrafik 
på Hölö, minskar resandeunderlaget för de stora led- och boggibussar som i dag trafikerar de 
Södra kommundelarna. Detta gör att man kan övergå till och använda sig av samma typ av 
bussar som i dag används inom SLs servicetrafik. På det här sättet blir även busstrafiken 
klimatsmmi. Dagens linjeavsnitt bör ses över och delvis få en annan uppbyggnad". 

Sid 37: "Biltrafik" 

S··gruppen föreslår en kringled mellan Rönnvägen och Kallfors 
S-gruppen föreslår att det byggs en vägförbindelse i form av en kringled mellan Rönnvägen 
och Kallfors och föreslår därför att det införs en undenubrik under rubriken "Biltrafik" med 
benämningen "Kringled mellan Rönnvägen och Kallfors ". 

S-gruppen toreslår att för de1ma kringled - som bör dimensioneras även för tung trafik, exem
pelvis till Tvetatippen- ska Tuna industriväg förbi Järna Trä utnyttjas. Vägen dras sedan fram 
mellan gamla Hakanbolaget ochjärnvägen ett kort stycke mot Gerstabergshållet. Sen passerar 
man järnvägen med antingen en biltunnel eller en bro och vidare fram till kraftledningen och 
befintlig infart till Non·a och Östra Kallfors (vid Tvetavägen), men på behörigt avstånd från 
Logsjön, HelTvreten och bostadsområdena vid Kallfors. En eller ett par stickvägar byggs 
mellan kringleden och Kallfors bostadsområden. 

I detta alternativ flyttar man b01i en stor del av den trafik som nu går förbi Äldreboendet, 
Tavestaskolan, Idrottsplatsen, Järna friskola, Sågenområdet, Centrum och det område i den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) som pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder utmed 
Rönnvägen. Detta alternativ stör inte heller bostadsområdena runt Kallfors och de boende på 
Norrttuna. 

Alternativet blir också en kompletterande tillfmisväg till det markerade området för 
verksamheter mellan Västra stambanan och motorvägen som pekas ut i FÖP. 

Vi föreslår att detta alternativ blir föremål för en ordentlig utredning om möjlig kringled. 



S-gruppen vill påskynda förverkligandet av en förbifart mellan Väg 57 och motorvägen 
Visserligen är ett reservat för en förbifart inritat i materialet, men texten är ömkligt defensiv 
och talar otydligt om en förbifart på sikt. Det har man nu sagt i över 50 år 

S-gruppen har tagit klar ställning för att en förbifart, inom en snar framtid, byggs sydväst om 
tätorten från väg 57 till E4. Kommundelen har genom kommunen framfört att Trafikverket i 
samma omgång som utredningen om upprustningen av väg 57, också borde ha utrett frågan 
om en förbifart eftersom denna har att göra med helheten. Detta gäller vilka åtgärder som 
inom vägprojekt Väg 57 mellan Gnesta- E4 behöver vidtagas i anslutning till tätorten Jäma, 
men har också med kommunala planer att göra. En förbifart kommer drastiskt att öka 
tryggheten för oskyddade trafikanter utmed Väg 57 i Jäma tätort. Självklart säger S-gruppen 
nej till att öka hastigheten genom tätorten. 

S-gruppen vill påpeka att en förbifart möjliggör också att man öppnar upp möjligheten för att 
bygga en väg väster om Nyköpingsbanan, från den passage under eller över Nyköpingsbanan 
som måste byggas och rakt in i centrala Hölö. Detta möjliggör i sin tur att man kan stänga 
vissa jämvägsövergångar exempelvis den olycksdrabbade övergången vid Solviks grindar. 
S-gruppen vill med eftertryck understryka behovet av en förbifart mellan Väg 57 och motor
vägen och att arbetet med denna förbifari påskyndas. 

Ett avsnitt om "Turism" föreslås 

S-gruppen föreslår att ett avsnitt om turism förs in i FÖP: 
Vi föreslår att kOliare avsnitt om turism infogas i materialet för att dels påvisa Jämas 
möjligheter, men också vad som kan göras för att tydligare sätta Järna på karian. I detta 
avsnitt bör bland annat skrivas in att man bör utreda möjligheten att anlägga en gästhamn i 
Yttetjärna. 

Jä.rna 2014-02-20 

Socialdemokratiska gruppen i Jäma kommundelsnämnd 
l .- ~ 

7 

~/ . J/tfozl (2l)l t~'*6~ 
j/ Lind':ieg'Z C]Yu'rill~~~K:Q~il';:n ~4~~~ IngV:ar Karlsson 

!S~~~~~ 
Brittmarie Jansson Arringe 

~-·._L~~ &.:1/ a~ 
O ja Lindholm Kj~f'Axelsson 



c 

( 

l 

~mo rate 
Särskilt yttrande från Moderatema i Järna kommundelsnämnd 
- nämndsammanträdet den 4 mars 2014 

n a 
Ärende nr 16:"Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med 
omgivning" 

Inledning 
Starten med Föp jobbet startade 2006! Det har således hållit på i över 8 år. 
I hanteringen av den f'ördjupade översiktsplanen för Järna tätort med omgivning 
uppstod ett missförstånd mellan kommundelsnämnden och samhällsbyggnadskontoret 
om vid vilken absolut sista tidpunkt i planprocessen som nämnden hade möjlighet att 
kunna lämna synpunkter/förslag och kunna ändra i f'örslaget. 
Under hösten samarbetade vi med socialdemokraterna och lämnade in ett likartat 
f'örslag där vi på vissa punkter skarpt kritiserade den preliminära f'örslaget till Föp som 
samhällsbyggnadskontoret f'örelagt oss i nämnden. Trots detta har våra synpunkter inte 
tagits med av samhällsbyggnadskontoret. Resultatet har blivit att ett förslag som en 
majoritet i nämnden står bakom inte har beaktats av samhällsbyggnadskontoret. För att 
ändå redovisa den moderata gruppens förslag, anmäler vi som ett särskilt yttrande det 
egna partiets f'örslaglsynpunkter på den f'ördjupade översiktsplanen för Järna tätort 
med omgivning. 

Som framgår nedan har vi föreslagit vissa förändringar och kompletteringar till det av 
Samhällsbyggnadskontoret utarbetade förslaget 

Sid 12: "Vision och övergripande strategier" 
Moderaterna vill ha en ordentlig Estrad med biograf i Järna 
I samband med byggnationen av ett nytt Futurum - som blir den nya samlingsplatsen mitt i 
centrala Järna, med ett varierat utbud av förstklassiga evenemang inom kultur, konferens, 
möten och föreningsverksamhet, erbjuds många framtida unika upplevelser. En ny 
samlingsplats med biograftillgänglig för alla. 

Sid 13:"Tät och småskalig" och sid 16 "Centrala stråk" 
Moderaterna föreslår att det utreds om möjlighet till "Järna Sjöstad" med höghus 
(landmärke) med sjöutsikt på lämplig plats i Järna 

Vi föreslår: 
att det bör utredas möjligheten att bygga sjönära (Järna sjöstad) utefter vår kustremsa 

att det bör undersökas om flerbostadshusen i centrala Järna kan byggas på med ytterligare en 
våning. Detta gäller även en del av bostadshusen på Sågenområdet. En sådan åtgärd skulle 
också kunna ge hisstillgång till fler lägenheter, som idag saknas i vår kommundel. 

att det bör övervägas om en Galleria kan byggas i centrum. Ett tänkbart läge för en sådan kan 
vara mellan de båda husen som flankerar Klockartorget, öster om Storgatan. Ovanför 
Gallerian kommer det då att kunna inrymmas ett inte obetydligt antal lägenheter/kontor, 
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att den vidare planeringen av ombyggnaden av Futurum återupptas och att ekonomiskt 

utrymme skapas så att Nya Futurum med en Estrad och biograf kan realiseras snarast. 

Moderaterna förutsätter att ett estetiskt tänkande inpräntas i den kommunala planeringen samt 
att de "rum" som Järnaborna vistas i så långt möjligt utformas med hänsyn till personer med 
funktionsnedsättning. På så sätt kan vi skapa trivsel, attraktion och levandegöra de offentliga 
rum som alla människor vistas i såsom byggnader, lokaler, gator, torg, landskap med mera. 

Sid 18: "lndustrigatan" 

Moderaterna vill behålla och utveckla Stinsträdgården 
Moderaterna föreslår: 
att texten "Platsen kring den s.k. stinsträdgården kan i framtiden behöva nyttjas för 

tågstationens utvecklingsbehov", ska strykas. 

Moderaterna röreslår vidare under rubriken "rörslag" röljande: 

att förslaget om förtätning med stadsvillor eller stadsradhus i kanten av Konsums parkering 
också ska ornfatta del av Norra Järnvägsgatan. I några hus bör utrymme för handel skapas. 

Kombinationen bostäder och lokaler för handel skulle leda till att aktiviteten i området kring 
det kulturhistoriska godsmagasinet, vars byggnad ska skyddas, ökade och området skulle 
upplevas som mindre ödsligt och otryggt. 

att stinsträdgården bör restaureras och utvecklas till en trädgård i naturbevarande syfte. 
Sid 20: "Storgatan" 

Moderaterna röreslår röljande tillägg: 
att Järnas gatumiljöer i allmänhet och trafiksituationen i centrum i synnerhet byggs om 

och förbättras. Gågatan bör göras en ny plan på. 

Sid 23: "Svalsättershöjden" 

Moderaterna röreslår att ett naturskyddsområde övervägs i "Järna tätortsnära skog" 
Området kring Herrvreten och Logsjöskogen bör lämnas för det rörliga friluftslivet. För att 
långsiktigt skydda det natursköna Herrvretenområdet samt Logsjön och Logsjömosse med sitt 
känsliga våtmarksområde, föreslår Moderaterna: 

att det bör övervägas att göra detta område till ett naturskydds område. Detta kan med fördel 
skrivas in under en rubrik som kan benämnas "Svalsättershöjden och Herrvreten ". 

Sid 23: "Norra Myrstugan" 
Moderaterna röreslår att bebyggelse övervägs även vid södra Myrstugan 
I södra delen av Myrstugeområdet bör undersökas om skyddsområdet kan ändras för att där 
möjliggöra ett mindre bostadsområde. 
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Sid 25: "Moraområdet" 

Moderaterna motsätter sig en rivning av Dämmena vid Nykvarn, Tellebro och Kallfors 
Vi föreslår att texten i följande tre att-satser förs in i den Fördjupade översiktsplanen: 

att Dämmena vid Nykvarn, Tellebro och Kallfors ska inte rivas, utan tvärtom behållas, 
restaureras, utvecklas och förenas med funktionsdugliga fiskvägar/trappor. 

att i ett första steg genomföra en utredning som visar hur faunan uppströms påverkas om den 
fisk som nu finns nedströms släpps upp över Nykvarnsdarnmen, hur uppåtvandrande fisk 
påverkas av vattenmiljön uppströms och vilka typer av fiskvägar/trappor som är lämpliga 
för å ena sidan enbart hoppande fisk liksom fiskvägar/trappor för både hoppande och icke 
hoppande fisk. 

att kostnader för olika fiskvägar/trappors lösningar och möjliga fmansieringsvägar skall 
tas fram av utredningen. 

Dammarna ska behållas för att garantera sitt rika djur och fågelliv. Dalgångarna med 
tillhörande natur och vattenspeglar ska värnas för häckande sjöfågel, liksom för däggdjur. 
Sist men inte minst; Järnadammen och övriga dammar skall behållas för att de är en viktig 

del av Moraåns dalgång och tillsammans utgör de en del av Järnas kulturlandskap och Järna 
kommundel som helhet, för dem som bor där, övriga Järnabor och för besökande. 

Moderaterna vill törverkliga visionen om "Järna Landskapspark" och återställa 
"Engelska parken" till park 
Järna kommundelsnämnd har i enighet ställt sig bakom visionen om "Järna Landskapspar k" 
samt att "Engelska parken" återställs till park ". En plats för alla - helt nära och mera 
tillgänglig än nu - på gränsen mellan tätort och kulturlandskap med dammarna i centrum. 

( Vi föreslår att texten i följande tre att-satser förs in i den fördjupade översiktsplanen: 

att det ska arbetas fram ett förslag på hur "Järna Landskapspark" skulle kunna gestaltas och 
växa fram med dammarna i centrum, med projekterade broar, gångstigar, badplats 
vid "Badudden" etc, 

att en restaurering av Engelska parken ingår i visionen om "Järna Landskapspark". "Engel
ska parken" invid Mora- och Billstaån var en gång en välskött park. Engelska parken ska 
återställas till park och också formellt klassificeras som sådan. En plan för hur Engelska 
parken ska vårdas, hur marken ska skötas, vad som kan odlas och vem som ska göra vad 
ska tas fram. 

att kommunen fortsätter med att skydda Moraån genom att det även uppströms Nykvarns 
dammen inrättas ett naturreservat. Detta som en naturlig fortsättning på det naturreservat 

som inrättades nedströms 2013. 

Om man inte kan återställa vattennivån på Moraån med en höjning av dämmet vid Nykvarn 
med ca 70 centimeter, så skulle man för att få maximal utväxling mot en engelsk park, kunna 
anlägga ett nytt dämme precis där Billstaån slutar och möter Moraån. Billstaån är ju i dag ett 
ganska tråkigt område på grund av den låga vattennivån. Vi vill således behålla nuvarande 
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dämme och vattennivå vid Nykvarn, samt låta undersöka om det går att bygga ett nytt och 
mycket lågt dämme i Billstaån mitt för Engelska parken; alltså innan Billstaån rinner ut i 
Moraån. 
Med en bro över Moraån skulle den klassiska Morarundan få en annan riktning, man skulle på 
ett annat sätt kunna utveckla hela området. 

Sid 27: "Saltå" 
Moderaterna vill tillmötesgå rörslaget från Saltå kvarn om placering vid läge l B 
I sin ansökan om ny detaljplan för Saltå, som tillfälligt är återtagen, ansöker man bland annat 
om att få bygga en restaurang och en saluhall. Saltå föreslår att dessa verksamheter förläggs 
intill åkerkullen norr om Saltå by, läge l B. Dessa lägen framgår dock inte i föreliggande 
förslag till FÖP. Om Saltå återkommer i detta ärende, föreslår vi att placeringen av 
verksamheterna med restaurang och saluhall sker i enlighet med Saltå Kvarns förslag. 
Moderatema föreslår också att båda sidor av motorvägen avsätts för verksamheter som handel 
och småföretag, vilket f'ar utgöra porten in mot Järna centrum 

Sid 28: "Arbete och näringsliv" 

FörJärnas utveckling och framtid är det viktigt med flera företag till kommundelen. Därför 
bör företagsmark planeras på västra och östra sidan av motorvägen. F örslaget är både norr om 
Saltå och söder om FolkpooL 

Ostlänken 
Moderaterna ifrågasätter Ostlänkens planerade dragning. 
Ostlänken planeras att gå i en korridor från Gerstaberg, över Södertuna arbetsplatsområde, 
Järnaslätten och vidare mot Nyköping och Norrköping. Moderatema ifrågasätter Ostlänkens 
planerade dragning och förelår ett annat alternativ. 

I dag finns tre barriärer som försvårar utvecklingen av Järna kommundel; Motorvägen, Väg57 
och Västra stambanan. Om ostlänkens röda korridor blir verklighet skapas ännu en barriär 
genom Järna som ytterligare försvårar utvecklingen av kommundelen; för de antroposofiska 
verksamheterna, för småföretag och handel, samt för bostadsbyggande. 

Ostlänken bör inte iörläggas till den röda korridoren mot Nyköping. 
Ostlänkskorridoren skall trafikeras med tåg som ska kunna köra enligt Grödingebanans 
standard. Eftersom spåren kommer att trafikeras av fler olika tågsystem än vad som från 
början avsetts, kommer det inte att handla om att tjäna några 30 minuter mellan Stockholm 
och Linköping. Då bör man bland annat från de argument som anförts ovan, ställa sig frågan 
om det är möjligt att förlägga denna Ostlänk till annan plats. De nya förutsättningarna innebär 
att argumenten stärks för att Ostlänken inte behöver förläggas till nuvarande röda korridor 
från Gerstaberg mot Nyköping och Norrköping. 

Använd i stället befintliga fyra spår från Gerstaberg genom Järna mot Nyköping 
Det går alldeles utmärkt att använda befmtliga fyra spår från Gerstaberg genom Järna till 
Bankesta. Ostlänken följer således Västra stambanan genom Järna. Efter Bankesta viker 
spårbanan av mot norra Hölö där den går ut i den röda korridoren mot Nyköping. 
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Med nya spår från Järna till Nyköping, borde också lokaltrafiken utvecklas på de nu befintliga 
spåren. Nyköping och Skavsta flygplats (Nyköpingsbanan) borde få samma lösning som 
Uppsala har med pendeltåg. 

Sid 30: "Offentlig service - Förslag" 

Moderaterna röreslår att det inrättas ett medborgarkontor rör de södra 
kommundelarna i Järna 
Det finns ett behov av ett medborgarkontor i de södra kommundelarna. Vi föreslår därför att 
det inrättas ett medborgarkontor för de södra kommundelarna i Järna. Medborgarkontoret ska 
hjälpa invånarna att hitta rätt bland verksamheterna i Södertälje kommun. Kontoret bör ingå i 
"Nya Futurum" lokalerna. 

Sid 37: "Gång- och cykelbanor" 

Moderaterna röreslår rörbättrade möjligheter rör gång- och cykeltrankanter 
Utöver befintlig text föreslår moderaterna: 

I osäkerhet om vad Väg 57 ger vid handen, föreslår vi också: 
att frågan om regionalt cykelstråk till Mölnbo och Hölö skrivs in i avsnittet, samt 
att den återstående delen av trottoaren utmed Floravägen skall fårdigställas. 

Sid 37: "Kollektivtrafik" 

Moderaterna röreslår en rörbättrad kollektivtrank 
Moderatema anser att vårt krav om pendeltåg mot Hölö snarast måste få sin lösning. Sätter 
man in pendeltåg till Hölö, kommer restiden mellan Södertälje central och Hölö att bli 
maximalt 20 minuter. Pendel till Hölö innebär också att trafiken på Järna ökar väsentligt. Det 
är också angeläget att utöka pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Järna morgon och kväll. 
Det skulle behöva gå ett ytterligare tåg till Järna senare på kvällen under hela veckan som har 
förbindelse med stockholmståget i Södertälje Hamn. Ett behov av arbetsresor tidigare på 
morgonen föreligger redan i dag och kommer att öka. Därför vill moderatema att två tidigare 
avgångar, under vardagar måndag till fredag, sätts in på morgonen från Järna med anslutning i 
Södertälje Hamn mot Stockholm. 

I och med att vi får en ökad pendeltågstrafik på Järna och en väl fungerande pendeltågstrafik 
på Hölö, minskar resandeunderlaget för de stora led- och boggibussar som i dag trafikerar de 
Södra kommundelarna. Detta gör att man kan använda sig av samma typ av_bussar som i dag 
används inom SL:s servicetrafik. På det här sättet blir även busstrafiken klimatsmart. Dagens 
linjeavsnitt bör ses över och delvis få en annan uppbyggnad. 

Sid 37: "Biltrafik" 
Moderaterna röreslår en kringled mellan Rönnvägen och Kallfors 
Moderatema föreslår att det byggs en vägförbindelse i form av en kringled mellan Rönnvägen 
och Kallfors och föreslår därför att det införs en underrubrik under rubriken "Biltrafik" med 
benämningen "Kring/ed mellan Rönnvägen och Kallfors". 
Moderatema föreslår att för denna kringled - som bör dimensioneras för tung trafik, 
exempelvis till Tvetatippen - ska Tuna industriväg förbi Järna Trä utnyttjas. Vägen dras sedan 
fram mellan gamla Hakanbolaget ochjärnvägen ett kort stycke mot Gerstabergshållet. Sen 
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passerar man järnvägen med antingen en biltunnel eller en bro och vidare fram till 
kraftledningen och befmtlig infart till Norra och Östra Kallfors (vid Tvetavägen), men på 

behörigt avstånd från Logsjön, Herrvreten och bostadsområdena vid Kallfors. En eller ett par 
stickvägar byggs mellan kringleden och Kallfors bostadsområden. 
I detta alternativ flyttar man bort en stor del av den trafik som nu går förbi Äldreboendet, 
Tavestaskolan, Idrottsplatsen, Järna friskola, Sågenområdet, Centrum och det område i den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) som pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder utmed 
Rönnvägen. Detta alternativ stör inte heller bostadsområdena runt Kallfors och de boende på 
Norrtuna. 
Alternativet blir också en kompletterande tillfartsväg till det markerade området för 
verksamheter mellan Västra stambanan och motorvägen som pekas ut i FÖP. 
Vi föreslår att detta alternativ blir föremål för en ordentlig utredning om möjlig kringled. 
Moderaterna vill påskynda f'örverkligandet av en f'örbifart mellan Väg 57 och 
motorvägen 
Visserligen är ett reservat för en förbifart inritat i materialet, men texten är ömkligt defensiv 
och talar otydligt om en förbifart på sikt. Det har man nu sagt i över 50 år 
Moderatema har tagit ställning för att en förbifart, inom en snar framtid, byggs sydväst om 
tätorten från väg 57 till E4. Kommundelen har genom kommunen framfört att Trafikverket i 
samma omgång som utredningen om upprustningen av väg 57, också borde ha utrett frågan 
om en förbifart eftersom denna har att göra med helheten. Detta gäller vilka åtgärder som 
inom vägprojekt Väg 57 mellan Gnesta- E4 behöver vidtagas i anslutning till tätorten Järna, 
men har också med kommunala planer att göra. En förbifart kommer drastiskt att öka 
tryggheten för oskyddade trafikanter utmed Väg 57 i Järna tätort. Självklart säger moderatema 
nej till att öka hastigheten genom tätorten. 
Moderatema vill påpeka att en förbifart möjliggör också att man öppnar upp möjligheten för 
att bygga en väg väster om Nyköpingsbanan, från den passage under eller över 
Nyköpingsbanan som måste byggas och rakt in i centrala Hölö. Detta möjliggör i sin tur att 
man kan stänga vissajärnvägsövergångar exempelvis den olycksdrabbade övergången vid 
solviks grindar. 
Moderatema vill med eftertryck understryka behovet av en förbifart mellan Väg 57 och 
motorvägen och att arbetet med denna förbifart påskyndas. 

Ett avsnitt om "Turism" föreslås 
Moderaterna f'öreslår att ett avsnitt om turism f'örs in i FÖP: 
Vi föreslår att flera kortare avsnitt om turism infogas i materialet för att dels påvisa Järnas 
möjligheter, men också vad som kan göras för att tydligare sätta Järna på kartan. I dessa 
avsnitt bör bland annat skrivas in att man bör utreda möjligheten att anlägga en gästhamn i 
Ytterjärna. 

Järna 2014-03-04 

Järna Hölö Moderatema i Järna kommundelsnämnd . 
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Reservation. 
Järna kommundelsnämnd 2014-03-04 ärende 16 Dnr Jä 12/64. 
Fördjupad översiktsplan ior Järna. 

- Bygga och bo. 
I översiktplanen anges på flera ställen att medborgarnas möjlighet att bygga och bo 
skall inskränkas till platser där det finns eller går att åstadkomma god kollektivtrafik. 
Detta rorhållningssätt är orealistiskt efter som det inte går att nå alla platser i en 
kommun med kollektivtrafik. 
Centerpartiet anser att medborgarna skall få bygga och bo på platser som de själva 
anser attraktiva och som är iorenlig med den bevarande tanke av jordbrukslandskapet 
som i övrigt framiors i översiktsplanen. 

-Kulturvärden. 
Många av Järnas värdefulla kulturvärden redovisas i översiktsplanen. De flesta lever 
inte under hot om att iorsvinna. 

( Centerpartiet är av uppfattningen att några kulturmiljöer har ett hot om att 
rorsvinna hängande över sig och har inte tagits upp i översiktsplanen. 
De är: 
- stinsträdgården intill godsmagasinet vid stationsområdet i Järna. Centerpartiet är 
av uppfattningen att stinsträdgården skall rustas upp och vi har i vår budget anslaget 
medel i<ir detta. 
- Mora gård med resterna av det som var en Engelsk park vid Mora håller på att växa 
igen med sly och anses av kommunen utgöra skogsmark. Centerpartiet är även här av 
den uppfattningen denna parkmiljö skall rustas upp och bevaras och vi har anslagit 
medel i vår budget ior detta. 
- Moraåns dalgång ovanior dämmet där ån korsar väg 57 är en miljö som måste 
bevaras. I översiktsplanen anges dämmen enbart som endast ett vandringshinder för 
fisk. Miljönovanior dämmet anser Centerpartiet skall bevaras genom att inrätta 
naturreservat i denna del av Moraån. Det finns anledning till oror i<ir miljön uppströms 

\ dämmet vig väg 57. Det finns krafter som vill riva dämmet och ödelägga miljön 
uppsröms. 

( Brister i trafikiöringen. 
- Plan i<ir att med väg i<irbinda områdena, i iorsta hand, östra och norra Kallfors men 
även Svalsäter och Kallfors med Järna på ett ur miljösynpunkt, bästa l kortaste väg är 
utlämnat i översiktsplanen. 
För den som idag betraktar utbyggnaden av nämnda områden framstår det klart att 
något brustit kraftigt i den ursprungliga planeringen av områdena. 
Det är förvånande att en väg som löser problemet inte tas upp i översiktsplanen. 

;;::?~/ 
Per-Anders Fritshammar ( C ) 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 37 
Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 
- Information 
Dnr Jä 14/33 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken har inkommit till Södertälje 

kommun från Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Arbetet med 

trafikförändringar inför december 2014 innefattar både möjliga trafikutökningar 

men även eventuella reduceringar i trafiken. Utgångspunkten är att 

trafikförändringarna ska träda i kraft i december 2014 men avsteg från detta kan 

förekomma. Remissen har överlämnats till Samhällsbyggnadskontoret för att i 

samråd med Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och 

kommundelsnämnderna bereda ett yttrande från Södertälje kommun. Synpunkter 

ska vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret 7 april för att 

Trafikförvaltningen i landstinget ska ha fått in synpunkterna från kommunerna 

senast den 5 maj. Trafikplanerare Anna Gustafsson från 

Samhällsbyggnadskontoret närvarar vid mötet och tar emot synpunkter. 

Beslutsunderlag 

F örsättsblad Remiss 2014-02-19 

PM Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 (utvalda delar) 

2014-02-12 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tar del av informationen och ger muntliga synpunkter under mötet till 

trafikplaneraren från Samhällsbyggnadskontoret 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ ~ l 2014-03-13 
l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 38 Information om väg 57 

Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Bengt Lindskog, planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret, informerar om 

arbetet med väg 57 samt visar en karta med förslag till dragning genom Järna 

tätort. 

Beslutsunderlag 

Karta med förslag 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

l c}tL ~ I 
Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 39 Upphandling av hemtjänst i södertälje kommun enligt 
LOU (Lag om offentlig upphandling 2007:1091)* 
SEKRETESS* 
Dnr Jä 14/26 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2014 § 6 om en ny modell för 

hemtjänst i Södertälje kommun baserat på Lagen om offentlig upphandling som 

ersätter nuvarande valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) så snart 

som möjligt efter avslutad upphandling. Antalet utförare ska vara sex stycken i 

den nya modellen, fem externa och egen regi. Verksamheten i egen regi ska stå 

för 55 procent av det totala antalet beviljade timmar. De fem externa utföramas 

andel av totala antalet beviljade timmar ska vara utförare A 14 procent, utförare 

B 14 procent, utförare C 9 procent, utförare D 4 procent och utförare E 4 

procent. Upphandlingen ska gälla i två år och en utvärdering ska presenteras · 

efter 18 månader. Äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och 

kommundelsnämnderna har fått i uppdrag att införa den nya modellen för 

utförande av hemtjänst. 

Kundvalet i denna modell innebär att invånare som har beviljats hemtjänst har 

rätt att välja egen regi alternativt någon av de fem externa utförare som 

kommunen godkänt och tecknat avtal med som ska utföra hemtjänstinsatsema. 

Brukaren kan endast välja en leverantör för samtliga hemtjänstinsatser. Om 

brukaren valt en leverantör som har nått sitt kapacitetstak får brukaren välja en 

annan leverantör under tiden och ställs i kö till den leverantör som brukaren valt 

i första hand. De brukare som inte gör ett aktivt val kommer att placeras hos en 

leverantör med ledig kapacitet av myndigheten på social- och omsorgskontoret 

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden, 

omsorgsnämnden och de fyra kommundelsnämnderna fastställer 

förfrågningsunderlag och kravspecifikation med bilagor förupphandling av 

hemtjänst enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och delegerar till 

kontorschefen för Social- och omsorgskontoret att besluta om godkännande av 

leverantör. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-02-24 

Förfrågningsunderlag, dnr TI 2013-1008, Hemtjänst genom kundvaL 

Kravspecifikation LOD-hemtjänstjämte bilagor, dnr TI 2013-1008 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~r 2014-03-13 

l 



södertälje kommun 

§ 39 Yrkande · 

Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

forts .. . Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag på kontorets förslag, i enlighet med 

tidigare skriftlig reservation daterad 2014-01-28. 

Bengt Adamsson (KD) yrkar avslag på kontorets förslag. 

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

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på framlagda yrkanden och finner att nämnden 

beslutat i enlighet med kontorets förslag. 

Deltar ej i beslut 

Richard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) deltar inte i beslutet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

l. Fastställer förfrågningsunderlag och kravspecifikation med bilagor för 

upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) av hemtjänst, 

2. Delegerar till kontorschefen för social- och omsorgskontoret att besluta 

om godkännande av leverantörer. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig i enlighet med skriftlig reservation 

daterad 2014-01-28. Bengt Adamsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Richard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) anmäler och inger ett särskilt 

yttrande. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Äldreomsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

Justerandes signum 

~ ~~ l 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 
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Järna Kommundelsnämnd 
2014-03-04 

SÄRSKILT YTTRANDE 
Ärende 15 

~moderaterna 

Upphandling av hemtjänst i Södertälje kommun enligt LOU 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2014 om en modell för hemtjänst i Södertälje 
kommun baserat på Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ersätter nuvarande 
valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) så snart som möjligt efter avslutad 
upphandling. 

Moderaternas röstförklaring 
Vi moderater vill i detta ärende göra en röstförklaring, där vi vidhåller vårt yrkande i 
kommunfullmäktige d.v.s. att Södertälje kommun även fortsättningsvis skall tillämpa LOV 
inom hemtjänsten. 

Vi menar att denna förändring från LOV till LOU är ett svek mot alla de medborgare som i 
dag har getts möjlighet att välja utförare. Den nya modellen innebär att kommunen kommer 
att vara den största utföraren av hemtjänst med 55% av all utförd hemtjänst, resterande 45% 
kommer att fördelas på fem övriga privata utförare. 

Södertälje kommun förbehåller sig rätten att fördela antalet timmar om någon av dessa 
utförare som valts har uppnått sin maxkvot Detta menar vi är en ingen valfrihet för de som är 
i behov av hemtjänst. 

För Moderata Samlingspartiet 

Richard Hoffman (M) 
l Sven-Erik Hult (M) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 40 Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende
Information 
Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

I äldreomsorgsnämnden behandlades den 25 september 2012 § 79 rapporten 

"Om världsanalys och kunskapsunderlag kring mångfald i äldreomsorgen". 

Rapporten är en översikt av vad som görs i några andra kommuner och aktuell 

forskning. Nämnden beslöt att uppdra till social- och omsorgskontoret att arbeta 

vidare med mångfaldsfrågor inom områden som handlar om ökad kunskap och 

medvetenhet, värdegrundsgarantin, information och handlingsplan. I bilagda PM 

beskrivs hur arbetet bedrivs utefter individuella behov. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden godkänner 

bilagda PM daterad den 5 februari 2014 och beslutar att nämndens 

verksamhetsplan är handlingsplan för att följa arbetet med mångfald och 

aktualisera särskilda aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2014 

PM mångfald uppföljning den 5 februari 2014 

Mångfaldspolicyn antagen av kommunfullmäktige i maj 2008 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen 

Beslutet expedieras till: 

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning 

Resultatområdeschef för äldreomsorg 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 41 Rätten att åldras tillsammans - Uppföljning av 
parboendegarantin och uppdatering av riktlinjer 
Dnr Jä 12/116 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Under år 2013 har sju ansökningar om parboende kommit in och samtliga har 

fått bifall. I de riktlinjer som äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna 

antog kring årsskiftet 2012/2013 var det inte klart på vilket sätt bostad ska 

erbjudas till den medboende när biståndsbehovet upphör. Socialstyrelsen 

publicerade i september 2013 "Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett 

äldreboende" och det är en vägledning för tillämpning av socialtjänst- och 

hyreslagstiftningen. Vägledningen är utarbetad i samverkan med Boverket och är 

ett stöd i handläggningen. 

http :/ /www.socialstyrelsen.se/nyheter/20 13 september/ 

vagledningomaldresrattattbotillsammans) 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och bilagda förslag till 

uppdaterade riktlinjer, daterade den 22 januari 2014. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Förslaget till riktlinjer för parboendegarantin daterade den 22 januari 2014 antas. 

Beslutet expedieras till: 

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning 

Resultatområdeschef för äldreomsorg 

Kommunala pensionärsrådet 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

F QJY I 
2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 42 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje 
kommun 2013 
DnrJäma 14/19 

Sammanfattning av ärendet 

Den l januari 2011 trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft (SFS 2010:659), 

PSL. Syftet med Patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare och leda till 

fårre vårdskador, oavsett om bristema beror på systemfel eller på att 

vårdpersonalen begått misstag. Vårdgivaren ska dokumentera vad som har gjorts 

för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt minska riskerna i vården 

och förebygga tillbud och negativa händelser. 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) följer tillsammans med 

verksamhetschef regelbundet upp hälso- och sjukvården inom de olika boendena 

genom att regelbundet följa upp och analysera inkomna avvikelser. Hälso- och 

sjukvårdens huvuduppgift är att sätta patienten i centrum och utifrån det planera 

och utföra vården i samverkan med individen. Information till patienten ska 

förmedlas utifrån varje patients egna förutsättningar och förmåga att ta till sig 

informationen. Den enskilde kan framföra synpunkter och klagomål via 

kommunens digitala system men också via brev, mail och telefon. 

MAS har under hösten 2013 följt upp hälso- och sjukvården på kommunens 

vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen, boenden inom vuxenenheten 

samt bostad med särskild service inom funktionshinderområdet Resultatet av 

uppföljningen visar att det bedrivs en god, säker och ändamålsenlig vård. Det 

finns dock förbättringsområden att arbeta vidare med, såsom samverkan mellan 

kommunen och landstinget. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-04 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013, daterad 

2014-02-04 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~L QW I 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnds beslut 

2014-03-04 

§ 42 
forts ... Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje 

kommun2013 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

ÄON 

SN 

OMS 

Hölö Mörkö kdn 

Vårdinge kdn 

Jämakdn 

Enhömakdn 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 
l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 43 Svar på medborgarförslag "Bevakat övergångställe över 
Tvetavägen i Järna" 
Dnr Jä 13/115 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit om bevakat övergångställe på Tvetavägen vid 

Fjärilstigen- Starrbäcken. När förslaget kom till känna för tekniska verksamheten 

i Järna så hade en beställning redan gjort i form av blinkande övergångställe. 

Den modellen har provats vid Tavestaskolan med bra resultat. Tekniska kontoret 

formade även om anslutningen till övergångstället från Fjärilstigen. 

Tekniska verksamheten föreslår att den nya utformningen är tillräcklig för att 

skapa en säker passage. Medborgarförslaget anses därför besvarat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-17 

Medborgarförslag inkommet 2013-10-15 "Bevakat övergångställe över 

Tvetavägen i Järna" 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner genomförda åtgärder vid övergångsstället på Tvetavägen. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutet expedieras till: 

F örslagsställaren 

Anders Bengs 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdrags bestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 44 Reinvesteringsansökan Ljungbackens lP - Elijusspår 
Dnr Jä 13/06 

Sammanfattning av ärendet 

På Ljungbackens lP har elljusspåret fått en ny sträckning med nedgrävd kabel, 

metall stolpar och ledarmaturer. Den gamla delen av elljusspåret har en sliten 

utrustning som behöver tas bort, stolpar, kabel och armaturer. För att knyta ihop 

området Ljungbackens äldreboendel förskola med södra Kallfors fåreslås byte av 

l O stolpar längs befintlig väg. Då får idrottsplatsen 2 st spåralternativ som blir 

3000 m och 1300 m med start från konstgräsplanen. Beräknad kostnad för det är 

200 tkr. Frågor om att behålla det gamla spårets belysning har inkommit från 

Järna kommundelsnämnd, att behålla det krävs en renovering, den beräknade 

kostnaden får det är c:a 300 tkr plus den ökade drift kostnaden med utökad 

spårlängd. Tanken med det gamla spåret är att bibehålla själva spåret men att ta 

bort belysningen. Då finns möjlighet till användning stora delar av år och dygn. 

Tekniska verksamheten ansöker om 200 000 kr i reinvesteringsmedel får 

komplettering och rivning av elljusspår. 

Beslutsunderlag 

Ansökan reinvesteringar får Ljungbackens IP, 2014-02-14 

Yrkande 

Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till ansökan om 

reinvesteringsmedel till Tekniska verksamheten för komplettering av elljusspår, 

med tillägg att belysningen på det gamla elljusspåret behålls tills vidare. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden beviljar 200 000 kr i reinvesteringsmedel till Tekniska verksamheten 

får komplettering av elljusspår. Belysningen på det gamla elljusspåret behålls 

tills vidare. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Anders Bengs 

Justerandes signum 

fl< ~ l 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 45 Samhällsbyggnadskontoret informerar 
Dnr Jä 14/04 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Driftchefen för södra kommundelarna, Anders Bengs, samt ordföranden i 

nämnden informerar om läget vid Ulvsundet med anledning av en fråga vid förra 

nämndsamman trädet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 46 Samråd av Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun 
-Information 
Dnr Jä 14/04 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny Avfallsplan 2015-2020 for 

Södertälje kommun. Planen ska underlätta for invånare och företag att ta 

miljöriktiga beslut. För Södertälje är avfallsplanen ännu ett steg på vägen mot att 

bli en hållbar kommun. Förslaget är framtaget av en projektgrupp representerad 

av olika enheter inom kommunen samt av Telge Återvinning AB. 

Södertälje kommun välkornnar synpunkter på avfallsplanen mellan den 13 

januari 2014 och 31 mars 2014 då förslaget är ute på samråd. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 47 Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola 
Dnr Jä 14/22 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Maria Magdalena org.nr 815600-8255 ansöker, genom ordfårande 

Re becka Asshoff om ändring av godkännande avseende barnantalet inom fårskolan 

Maria Nyckelpiga. Nuvarande forskaleverksamhet omfattar 40 barn ålder 1-6 år och 

erbjuder ett öppethållande kl. 06.30- 18.30. För sexåringen bedrivs verksamhet 

motsvarande forskoleklass. Verksamheten bedrivs sedan mars 2013 i lokaler på 

Mölnbovägen 21 i Järna. Nu ansöker foreningen om utökning av barnantalet med 

ytterligare 6 barn. Anledning är efterfrågan av placering inom verksamheten. 

Intagning av ytterligare barn kan ske omgående. 

Utbildningskontoret har ingen erinran mot ansökan utan fareslår att ansökan om 

utökat barnantal beviljas. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-28 

Ansökan från Föreningen Maria Magdalena 2013-11-05 

Barnchecklista 

Yrkande 

Linda Älegård (S) yrkar att ärendet återremitteras for att få fortydligat lokalens 

lämplighet med tanke på barnantalet. (Tidigare har kommunen bedrivit forskola 

med två avdelningar om max 20 barn per avdelning i samma lokal.) 

Ordforanden Hanna Klingborg (MP) samt Richard Hoffman (M) yrkar bifall till 

Linda Älegårds (S) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordfåranden Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Linda Älegårds (S) 

yrkande gentemot kontorets forslag och konstaterar att Linda Älegårds (S) 

yrkande bifallits. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden återremitterar ärendet for att få fortydligat lokalens lämplighet med 

tanke på barnantalet. 

Beslutet expedieras till 

Akten/Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 48 Svar på motion "Se över trafiksituationen kring 
södertäljes skolor, av Veronica Westergård {KO)" 
Dnr Jä 121131 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

I motionen beskrivs problemen som finns runt många skolor i Södertälje 

kommun. Problem som delvis uppstår då många föräldrar skjutsar sina barn till 

och från skolan med bil. Arbetet med att se över hur skolbarnen tar sig till 

skolorna och hur det trafiksäkras runt skolorna är precis på väg att dras igång. En 

stor och viktig parameter för att detta arbete ska bli framgångsrikt är dock att 

jobba med ett ändrat beteendemönster hos de som skjutsar sina barn till skolan. 

Detta arbete måste bedrivas inom skolan och då i första hand av 

utbildningsnämnden. Tekniska nämnden, via samhällsbyggnadskontoret, kan 

bistå med kunskap om trafikperspektivet om så önskas. En annan viktig aktör är 

fastighetsägaren, här Telge Fastigheter. Det är fastighetsägaren som ska anordna 

en säker avlämningsplats inne på skolområdet I dag är ofta de flesta ytor som 

finns där biltrafik är tillåten fylld av parkerade fordon för skolans personal. Om 

dessa tas bort kan det i de flesta fall skapas säkra och bra platser för avlämning 

och hämtning. Tekniska nämnden via samhällsbyggnadskontoret bedriver redan 

idag ett trafiksäkerhetsarbete där skolorna och dess närmiljö ingår. Detta arbete 

kommer att fortsätta. I övrigt kan samhällsbyggnadskontoret bistå med kunskap 

inom de specifika områden vi verkar i. 

Beslutsunderlag 

Motion av Veronica Westergård (KD) daterad 2012-10-29 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2013-10-09 

Yrkanden 

Bengt Adamsson (KD) yrkar bifall till motionen 

Ordföranden Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag 

Propositionsordning 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Bengt Adamssons 

(KD) yrkande gentemot kontorets förslag och konstaterar att kontorets förslag 

bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

(!&L ~ l' 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 48 
forts ... 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Ovanstående tjänsteskrivelse överlämnas som kommundelsnämndens svar på 

den lämnade motionen. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Reservation 

Bengt Adamsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 

KDN 

Akten 

Handläggaren 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§ 49 Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i 
skolan för goda resultat på flera plan" 
DnrJä 13/123 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att svara på remiss på en motion från 

Kristdemokraterna med rubriken "Mer idrott i skolan får goda resultat på flera 

plan" (bilaga). Motionen grundar sig på en studie som genomforts i Bunkeflo i 

Malmö. Studierna som har utfarts i Malmö är intressanta, vi vet att våra elever 

mår bra av mer rörelse under dagtid. Vid skolor där olika typer av idrott utgör en 

del av verksamhetsiden har eleverna ytterligare två pass idrott i veckan. Det 

finns inget som hindrar rektorerna i Södertäljes kommunala grundskolor att 

utöka undervisningstiden i ämnet idrott. Enligt Skollagen (2010:800) har varje 

rektor ett ansvar att göra prioriteringar utifrån skolans resultat och elevernas 

behov. Det innebär att satsningar på utökad undervisning i vissa ämnen ska utgå 

från skolans analyser av elevernas resultat. Det finns annan forskning som pekar 

på betydelsen av att stärka kvaliten i undervisningen i svenska och matematik får 

att säkra att alla elever kan läsa, skriva och räkna i de tidiga skolåren. Vi vet att 

dessa kunskaper har ett avgörande betydelse får elevernas fortsatta 

skolframgång. Många rektorer gör idag prioriteringar i form av utökad 

undervisning eller utökade resurser inom dessa områden. I ljuset av det som 

belysts ovan ser inte Utbildningskontoret behovet av en generell satsning i ämnet 

idrott utifrån Bunkeflomodellen. Varje skola och rektor väljer utifrån skolans 

och elevernas behov vilken verksamhetside skolan ska bygga på och vilka 

ämnen som ska prioriteras ytterligare på skolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-06 

Remiss motion "Mer idrott i skolan for goda resultat på flera plan" 

Yrkanden 

Bengt Adamsson (KD) och Christer Erlandsson (FP) yrkar bifall till motionen 

Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets fårslag. 

Propositionsordning 

Ordfårande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Bengt Adamssons 

(KD) och Christer Erlandssons (FP) yrkande gentemot kontorets forslag, och 

konstaterar att kontorets fårslag bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ l 2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnds beslut 

2014-03-04 

§ 49 
forts ... Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservation 

Bengt Adamsson (KD) och Christer Erlandsson (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till: 

KF 

KDN 

Akten 

Justerandes signum 

\?R ~ l 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ so Fördelning av medel för föreningsbidrag 2014 
Dnr Jä 14/35 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Förslag på fördelning av medel för kulturverksamhet/föreningsbidrag 2014 

utifrån budgeterade medel. Järna kommundelsnämnd har i sin internbudget 

budgeterat 400 tkr för kulturverksamhet i kommundelen. Kultur och 

fritidskontoret föreslår följande fördelning av medel. 200 tkr reserveras till 

Kulturföreningen Urban Company. l 00 tkr fördelas till fritidsgården för 

kulturarrangemang riktade till ungdomar, men även av ungdomar, dvs 

ungdomarna själva tar initiativ och arrangerar, med stöd av 

fritidsgårdspersonalen. Denna modell kommer att implementeras på alla 

fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att: 

l. A v medel för kulturverksamhet för år 2014 fördelas l 00 tkr till 

fritidsgården 

2. A v resterande medel 300 tkr reserveras 200 tkr till Urban Company och 

l 00 tkr till Kulturkarusellen. 

3. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter ansökan 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-19 

Sammanställning föreningsbidrag 2014 preliminär fördelning Järna kdn 

I bilagan redovisas fördelning av föreningsbidrag totalt för Järna kdn 2014. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§50 
forts ... 

Yrkande 

Richard Hoffman (M), Sven-Erik Hult (M), Per-Anders Fritshammar (C), 

Christer Erlandsson (FP) och Bengt Adamsson (KD) yrkar att ärendet 

återremitteras. 

Linda Älegård (S) yrkar att: 

l. A v medel för kulturverksamet för år 2014 fördelas l 00 tkr till 

fritidsgården för kulturarrangemang riktade till ungdomar, men även av 

ungdomar, d.v.s. ungdomarna själva tar initiativ och arrangerar, med stöd 

av fritidsgårdspersonalen. 

2. A v resterande medel 300 tkr reserveras 200 tkr till Urban Company 

under förutsättning att föreningen uppfyller erforderliga krav. Järna 

Kommundelsnämnd behåller l 00 tkr för kulturverksamhet. 

3. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter ansökan. 

Propositionsordning 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och 

konstaterar att ärendet avgörs idag och beslutas enligt Linda Älegårds (S) 

yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. A v medel för kulturverksam et för år 2014 fördelas l 00 tkr till 

fritidsgården för kulturarrangemang riktade till ungdomar, men även av 

ungdomar, d.v.s. ungdomarna själva tar initiativ och arrangerar, med stöd 

av fritidsgårdspersonalen. 

2. A v resterande medel 300 tkr reserveras 200 tkr till Urban Company 

under förutsättning att föreningen uppfyller erforderliga krav. Järna 

Kommundelsnämnd behåller l 00 tkr för kulturverksamhet. 

3. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter ansökan. 

Reservation 
Richard Hoffman (M), Sven-Erik Hult (M), Per-Anders Fritshammar (C), 

Christer Erlandsson (FP) och Bengt Adamsson (KD) reserverar sig mot beslutet 

och inkommer med skriftlig reservation. 

Beslutet expedieras till: 

Kulturföreningen Urban Company i Järna 

Ko f förening och anläggning 

Jämakdn 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ ~l 2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§51 Fördelning av föreningsbidrag för 2014 Kulturföreningen 
Urban Companys kulturverksamhet Gula villan 
Dnr Jä 14/36 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningen Urban Company i Järna har inkommit med ansökan om ett 

föreningsbidrag på totalt 650 tkr för kulturverksamhet i Järna. Kulturföreningen 

Urban Company i Järna har inkommit med ansökan om ett bidrag på 650 tkr för 

sin verksamhet enligt verksamhetsplan 2014. Föreningens målsättning är att 

erbjuda offentliga evenemang för vuxna och kurser för barn och ungdomar. 

Verksamhetsplanen 2014 biläggs handlingarna. Urban Company samverkar 

också med övriga föreningar inom Järna, t ex Kulturnatten och övrig verksamhet 

på Futurum. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår i sin bidragshandläggning att bevilja 150 tkr 

för år 2014. Alltså är bidraget för denna förening delat av två nämnder, men med 

likadana grundavtal mellan föreningen och kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-19 

Kulturföreningen Urban Campanys bidragsansökan 

Yrkande 
Richard Hoffman (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ordföranden Hanna Klingborg yrkar enligt kontorets förslag med tillägget att 

föreningen i övrigt uppfyller erforderliga krav. 

Propositionsord ni ng 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer därefter proposition på forslagen mot 

varandra och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kulturforeningen Urban Company beviljas bidrag med 200 tkr enligt villkor i 

upprättat avtal och att foreningen i övrigt uppfyller erforderliga krav. 

Nämndordfårande ges i uppdrag att teckna erforderligt avtal. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun 

Reservation 

Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

§51 
forts ... Richard Hoffman (M), Sven-Erik Hult (M), Per-Anders Fritshammar (C), 

Christer Erlandsson (FP) och Bengt Adamsson (KD) reserverar sig mot beslutet 

och inkommer med skriftlig reservation. 

Beslutet expedieras till: 

Kulturföreningen Urban Company i Jäma 

Kof/ förening och anläggning 

Jämakdn 

Justerandes signum Anslagsdatum 

(}L tr i 2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



CENTERPARTIET 

Reservation. 

Jän}a kommundelsnämnd 2014-03-04 
Ärende 29 och 30. 
Dnr 14/35 och Dnr 14/36. 

Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna 

Ovannäinnda ärenden avser fördelning av föreningsbidrag i kommundelen, där Järna 
kommundelsnämnd i sin internbudget har 400 tkr för kulturverksamhet i kommundelen. 
Sammantaget i de två ärendena föreslår förvaltningen att följande föreningar beviljas bidrag enligt 
följande: 
200 tkr reserveras för Kulturföreningen Urban Company. 
l 00 tkr reserveras till föreningen Kulturkarusellen. 
l 00 tkr fördelas till fritidsgården /Järna! omfattas inte av reservationen. 

Vid genomgång av Södertälje kommuns Regler och riktlinjer för föreningsbidrag reviderade av 
Södertälje kommunfullmäktige 2013-12-16 anges under 1.1.3 Allmänna bestämmelser punkt 15 
ang~_s att förening skall vara registrerad i Södertälje kommuns föreningsregister och godkänd som 
b'idtågsherättigad förening, dvs uppfylla kriterierna i punkterna, 1-11 i de allmänna bestämmelserna. 

Beträffande föreningen Kulturkarusellen, (ärende 29 Dnr 14/35), konstateras att den inte är 
registrerad i Södertälje kommuns föreningsregi,ster (punkt 15 1.1.3 Allmänna bestämmelser). 
Beträffande övriga pUhkter l till 11 all!Tiänna bestämmelser finns i beslutsunderlaget ing~n 
handling/ uppgift som styrker att kuluirkarusellen uppfyller någon av nämnda punkter. · 

\': .· 

Vidare har framkommit att föreningen: kulturkarusellen varit uppe till behandling i Järna 
kommundelsnämnd under 2013, tjänsteskrivelse daterad 2013-05-25 Dnr 13/75. 
Föreningen ansökte under 2013 om 1 00 tkr i k_ulturbidrag. 
Ansökan avslogs då, anledning var att den .inte:uppfyllde kraven för bidrag i Södertälje kommun. 
Undertecknade föreslog av den anledningen att ärendet, återremiteras till förvaltningen 
för beredning och ger Järna kommundelsnämnd underlag hur föreningen nu uppfyller av Södertälj.e·. 
kommunfullmäktige beslutade regler och riktlinjer för föreningar. 
Järna kommundelsnämnds majoritet avslog återremisyrkandet utan beslutade enligt förvaltningens 
försl~g dvs att majoriteten reserverade för senare ansökan om l 00 tkr. 
Underjecknade reserverar sig mot detta beslut. 

.. ·:-



.-

CENTERPARTIET 
Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna 

Beträffande föreningen Urban Company (ärende 30 Dnr14/36) så är den registrerad i Södertälje 
kommuns föreningsregister och det finns ett årsmötesprotokoll från 2013, någon revisor har enligt 
protokollet inte valts på årsmötet. Förutsättning för bidrag enligt regler och riktlinjer för 
föreningsbidrag daterat 2013-12-16 allmänna bestämmelser 1.1 .3 punkt är b la att årsmötet valt 
revisor. 
Undertecknade yrkade på återremiss för att få ärendet berett och erhålla underlag där det framgår 
vilka kriterier för att erhålla föreningsbidrag som Urban Company uppfyller. 
Järna kommundelsnämnds majoritet beslutade enligt förvaltningens förslag dvs bevilja Urban 
Company föreningsbidrag på 200 tkr. 
Undertecknade reserverar sig mot detta beslut. 

y;;LLtJ~~~.-~ ( C~r-q~rfrl~~~-
Richard Hoffman (M) · Sven-Erik Hul christer Erlandsson ( Fp) 

Per-Anders Fritshammar ( C) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 52 Checklista för hållbar utveckling 
Dnr Jä 14/25 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en checklista för 

att stärka hållbarhetsperspektiven i den kommunala verksamheten. De perspektiv 

som ryms inom begreppet hållbar utveckling är följande: demokratiska, sociala, 

ekologiska, kulturella och ekonomiska. Den föreslagna checklistan för hållbar 

utveckling är tänkt att användas som stöd av de handläggare som bereder 

ärenden som beslutas av nämnder och styrelser i kommunen. I bifogat underlag 

beskrivs upplägget av checklistan ytterligare. Syftet med checklistan, att redan 

vid beredning inför politiska beslut, belysa det hållbara perspektivet är god. Alla 

politiska beslut ska utformas genom att beakta perspektiven och konsekvenserna 

i ett längre tidsperspektiv. Hållbar utveckling handlar om att värna och nyttja 

resurserna genom god hushållning men också genom resurseffektivisering. Den 

föreslagna checklistan är oerhört omfattande och kommer att ta stora 

administrativa resurser i anspråk om den ska genomföras. För att sakkunnigt 

kunna tydliggöra konsekvenserna för de olika aspekterna ur fler vinklar kan 

omfattande utredningar behöva göras i flertalet ärenden. Det kommunal

ekonomiska perspektivet belyses redan som en del i mallen för kommunens 

tjänsteskrivelser. Kontorets föreslår att nämnden avstyrker förslaget om att 

införa checklistan för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 16 september 2013 

Checklista för hållbar utveckling den 16 september 2013 

Tjänsteskrivelse (mall) den 16 september 2013 

Hållbarhetschecklista den 16 september 2013 

Deltar ej i beslut 

Linda Älegård (S) deltar ej i beslutet 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden avstyrker förslaget om att införa en checklista för hållbar utveckling. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Hållbarhetsutskottet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun 

§ 53 Arsbokslut 2013 
Dnr Jä 12/06 

Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-04 

Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut avseende 

januari-december 2013. Enligt Mål- och budget ska nämnden förutom ett 

ekonomiskt bokslut även lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige 

uppställda mål och inriktnings beslut. Resultatet för nämnden är ett överskott om 

5,4 mkr där nämndens alla verksamheter visar ett positivt resultat. 

Verksamhetsmålen uppfylls i den sammanvägda lägesbedömningen medan 

personalmålet visar har brister enligt god ekonomisk hushållning då 

sjukfrånvaron trots att den sjunkit fortfarande ligger över KF -målet. Kontorets 

förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2013 att överlämna till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-02-24 

PM " Årsbokslut 2013 Järna kommundelsnämnd" med bilagor l - 6 

Yrkande 
Richard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) yrkar att nämnden endast 

överlämnar årsbokslutet för 2013 till kommunstyrelsen 

Propositionsord n i ng 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Richard Hoffmans (M) 

och Sven-Erik Hults (M) yrkande gentemot kontorets förslag och konstaterar att 

kontorets förslag bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§53 
forts ... 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner årsbokslut 2013 och överlämnar detta till 

kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Christer Ed andsson (FP) inkommer med ,särskilt yttrande 

Beslutet expedieras till: 

Akten samt Kommunstyrelsen 

Ledningsstöd Ekonomi, KSK 

Redovisning och ekonomisupport, KSK 

Verksamhetscontrollern Olle Lindström, KOF 

Verksamhetscontrollern Lena Henlöv, UK 

Verksamhetscontrollern Ann-Christine Molin, SKÄK 

Verksamhetscontrollern Karin Skilje, SBK 

Samordnare/Controller Vivian Ichu, KSK 

2014-03-04 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03~13 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§54 Nämndledamöter informerar 
Dnr Jä 14/04 

2014-03-04 

Linda Älegård (S) informerade om att förskolan i sin budget äntligen fått 

utrymme för att köpa in arbetskläder till personalen. 

Hanna Klingborg (MP) vidarebefordrade stadsdirektörens uppfattning att 

klimatet blivit bättre för de tjänstemän som kommer ut till nämnden. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 55 Kontoret informerar 
Dnr Jä 14/03 

Kontoret har inget att informera. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~/ CL~t l 2014-03-13 

2014-03-04 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 56 Anmälningsärenden 
Dnr Jä 14/03 

Komunfullmäktige 

2014-03-04 

Protokollsutdrag 2014-02-03 § 6 "Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 

- förslag till nytt system" 

Socialnämnden 

Protokollsutdrag 2014-02-25 § 26 "Kvalitetsrapport 2013" 

Protokollsutdrag 2014-02-25 § 31 "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i 

Södertälje kommun 2013" 

Protokollsutdrag 2014-01-28, § 8 "Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-01-28, § 8 "Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Protokollsutdrag 2014-02-20 § 21 "Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer 

idrott i skolan för goda resultat på alla plan" 

Äldreomsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-01-28, § 4 "Verksamhetsplan med budget 20 14" 

Protokollsutdrag 2014-01-28, § 8 "Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Protokollsutdrag 2014-01-28, § 6 "Redovisning av ansökan avseende 

omvårdnadslyftet 2014 från Socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal 

som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderområdet" 

Arbetslivsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-01-30 § 2 "Biblioteksplan för Södertälje kommun" 

Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-01-23 § 5 "Biblioteksplan för Södertälje kommun" 

Protokollsutdrag 2014-01-23, § 6 "Avgifter inom biblioteken i Södertälje" 

Enhöma kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-01-27 § 4 "Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 

- förslag till nytt system" 

Protokollsutdrag 2014-01-27, § 3 "Avgifter inom biblioteken i Södertälje 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 56 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

2014-03-04 

forts... Protokollsutdrag 2014-01-29 § 7 "Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 

-förslag till nytt system" 

Protokollsutdrag 2014-01-29, § 5 "Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Protokollsutdrag 2014-01-29, § 6 "Avgifter inom biblioteken i Södertälje 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-01-30 § 3 "Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 

-förslag till nytt system" 

Protokollsutdrag 2014-01-30, § 6 "Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Protokollsutdrag 2014-01-30, § 7 "Avgifter inom biblioteken i Södertälje 

Lantmäterimyndigheten 

Underrättelser till Järna om fastighetsbildningsärenden 

Fastighetsreglering rörande Billsta l :38 och 5:4 

Fastighetsreglering rörande Tavesta l :22 och l :248 

Avstyckning från Kallfors l :4 

Beslut på delegation från stadsdirektören 

Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader 2014-02-06 

"Vägar till en god äldreomsorg- Ett program från Akademikerförbundet SSR" 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§57 Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadskontoret 

Avskrivning, Snickaren 12, dnr 2013-00309, 2014-01-28 
Startbesked, Vivan 4, dnr 2014-00148, 2014-01-27 
Startbesked, Kallfors l :142, dnr 2013-01900,2013-01-27 

2014-03-04 

Protokoll från tekniskt samråd, Kallfors 1:142, dnr 0213-01900,2014-01-27 
Beslut om utökad placeringstid, 2014-01-31 
Beslut om bygglov, Kallfors l :273, dnr 2013-02108, 2014-02-20 
Startbesked, Industrin 4, dnr 2013-02028, 2014-02-21 
Slutbesked, Tavesta l :248, dnr 2013-01250, 2014-02-18 
Beslut om bygglov, Industrin 4, dnr 2014-00294,2014-02-19 
Beslut om avvisning, Stenbocken 24, dnr 2013-02175,2014-02-25 
Beslut om bygglov samt startbesked, Hösten 3, dnr 2014-02-26 
Beslut- slutbevis, Ringmuren l, dnr BI 04-0326, 2014-02-25 
Beslut om bygglov samt startbesked, Skornakaren 4, dnr 2013-01623, 
2014-02-26 
Beslut- Slutbevis samt kontrollplan i efterhand, Industrin 3, dnr 2010-01508 
2014-02-25 
Startbesked, Tunalund l :3, dnr 2013-02069, 2014-02-19 
Beslut- Slutbevis, Kallfors l: 174, dnr 2010-01511, 2014-02-20 
Beslut - Slutbevis samt kontroll plan, Skäve 7: l, dnr BI 07-0223, 2014-02-18 
Beslut- Avslut utan slutbevis, Kallfors 1:109, dnr BI 05-0508,2014-02-17 
Beslut- Bygglov, Kallfors l :164, dnr 2014-00232, 2014-02-13 
Beslut- Slutbevis samt kontrollplan, Fredriksberg l :76, dnr BI 06-0032, 
2014-02-17 
Beslut- Avskrivning, Fredriksberg l :76, dnr BI 06-0032, 2014-02-1 O 
Beslut- Avskrivning, Industrin 2, dnr BL 08-0208, 2014-02-1 O 
Beslut- Avskrivning, Industrin 2, dnr BL 05-0600, 2014-02-10 
Beslut- Slutbevis, Ene 4:191, dnr BI 01-0290, 2014-01-30 
Beslut- Avskrivning, Gerstaberg l :7, dnr 2014-00049, 2014-01-30 
Beslut- Startbesked, Lufttrumman 4, dnr 2013-01858, 2014-02-03 
Beslut- Bygglov och start besked, Ytterjäma-Nibble l: l, dnr 2014-00046, 
2014-01-29 
Slutbesked- Ene 4:211, dnr 2012-01606,2014-01-31 
Beslut- Bygglov och startbesked, Blåvingen 8, dnr 2013-02121, 2014-01-30 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 57 Beslut om att utse beslutsattestanter 

forts... Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-06 § 06, 2014-02-04 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-31 § 31, 2014-03-03 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-09 § 9, 2014-02-14 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-08 § 8, 2014-02-18 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-07 § 7, 2014-02-18 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-01 § l, 2013-12-02 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-09 § 9, 2013-12-11 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-13 § l, 2014-01-10 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

2014-03-04 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-13 

l 



södertälje kommun 

§ 58 Övriga frågor 
Dnr Jä 14/04 

Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-03-04 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) tar upp förslaget att skapa en grupp med 

politiker för samarbete med Hembygdsföreningen och meddelar att man för 

deltagande kan vända sig till henne. Per-Anders Fritshammar (C), Richard 

Hoffman (M), Pierre Durrani (MP) och Ingvar Karlsson (S) anmäler intresse. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Hembygdsföreningen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-13 

Utdragsbestyrkande 

l 




