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södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Innehäll 
§59 

§ 60 
§ 61 

Fastställande av dagordning 

Föregående protokoll 
Ärendebalans 

2014-04-08 

§ 62 Strandskyddsdispens för uppförande av garage och förråd, Glibotorp l :3, 
Ytterjärna Sjöbacka Järna 

§ 63 Dispens från strandskydd för eldplats, Ene 14: l, i naturreservatet Moraåns 
dalgång i Järna 

§ 64 Bygglov samt startbesked för uppförande av eldplats, Ene 14:1, i 
naturreservatet Moraåns dalgång, Ene 14: l 

§ 65 Eldplats vid picknickudden 
§ 66 Bygglov samt startbesked för anläggande av parkeringsplats i naturreservat, 

Ene 14:1 , Floravägen, Järna 

§ 67 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av mejeri, Råknäs 12:13, vid 
Saltå by, Järna 

§ 68 Påföljder för olovliga tillbyggnader av huvudbyggnad och 
komplementbyggnad, Smörblomman 7 - Information 

§ 69 Samhällsbyggnadskontoret informerar 
§ 70 Detaljplan för Speceristen 5 inom Järna kommundel 
§ 71 Detaljplan för Billsta 5: 11 inom Järna kommundel 
§ 72 Förtydligande av uppdrag angående Moraåns dammar 
§ 73 Införande av Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
§ 74 Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg 
§ 75 Förslag till internkontrollplan för 2014 
§ 76 Smaka framtiden- Mat och miljövecka-Information 
§ 77 Information från kultur- och fritidskontoret- Biblioteksverksamheten 
§ 78 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) "Rusta hundrastgårdarna" 
§ 79 Svar på motion av Rickard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) "Trafiken 

på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar" 
§ 80 Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende 

§ 81 Ansökan om reinvesteringsmedel Tekniska verksamheten och 
Ljungbackens lP 

§ 82 Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 83 Nämndledamöterna informerar 

§ 84 Kontoret informerar 

§ 85 Anmälningsärenden 

§ 86 Delegationsbeslut 

§ 87 Övriga frågor 

Övriga närvarande 

Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna 

Teresa Westman, bygglovsarkitekt, Sarnhällsbyggnadskontoret, §§ 62-69 

Assienah Morosini Mooki, planarkitekt, Sarnhällsbyggnadskontoret, §§ 70-71 

Christina Svartsjö, Planarkitekt § 69 

Ove Lundgren, Biträdande Samhällsbyggnadsdirektör § 69, § 72 

2014-04-08 

Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör, Social- och omsorgskontoret, §§ 73-75 

Sofi Håkansson, Omställning Järna,§ 76 

Anders Lerner, kulturhuschef, § 77 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§59 Fastställande av dagordning 
Dnr Jä 14/01 

Tillkommande ärenden 

Samråd för Farstanäs-Del av Samhällsbyggnadskontoret informerar 

Eldplats vid picknickudden 

Ändrat ärende 

Påföljder för olovliga tillbyggnader av huvudbyggnad och 

komplementbyggnad, Smörblomman 7 - Endast information 

Utgående ärenden 

Information från Miljökontoret 

Boendeplan in om äldreomsorgen 2015-2017 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden fastställer utsänd dagordning med ovanstående ändringar. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

2014-04-08 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~1 2014-04-16 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 60 Föregående protokoll 
Dnr Jä 14/01 

Nämnden godkänner föregående protokoll. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

rkt 2014-04-16 

2014-04-08 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 61 Ärendebalanslistor 
Dnr Jä 14/02 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista övrigt 2014-03-27 

Ärendebalanslista plan- och byggärenden 2014-03-27 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner ärendebalanslistoma. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

. ~ 

4( M? 2014-04-16 

2014-04-08 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 62 Strandskyddsdispens för uppförande av garage och 
förråd, Glibotarp 1:3, Ytterjärna Sjöbacka Järna 
Dnr Sbk 2014-00402 

Dnr Jä 14/44 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och förråd på 

fastigheten Glibotarp l :3 i Järna. Byggnaderna ersätter två befintliga byggnader 

med ungefår samma placering, vilka är avsedda att rivas. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas 

med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § 

miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall 

gälla hemfridszon enligt bifogad situationsplan "Tomtplatsavgränsning 

Glibotarp l :3". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

Ansökan inkom 2014-02-25 

situationsplan inkom 2014-02-25 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 

2014-03-24 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av garage och 

förråd med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 

kap. 18 § miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 f§ 

miljöbalken, skall gälla hemfridszon enligt bifogad situationsplan 

"Tomtplatsavgränsning Glibotarp l :3". 

2. Avgift: l O 680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att 

sändas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökande/F astighetsägama 

Beslutet expedieras till: 

Naturvårdsverket 

Länsstyrelsen 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l 'f ~ l 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 63 Dispens från strandskydd för eld plats, Ene 14:1, i 
naturreservatet Moraåns dalgång i Järna 
Dnr Sbk 2014-00311 

Dnr Jä 14/46 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Ärendet avser dispens från strandskyddsbestämmelser för att uppföra en eldplats 

med eldstad, vedbod och sittgrupp på fastigheten Ene 14:1 i naturreservatet 

Moraåns dalgång, söder om Ene-området i Järna. Eldplatsen är till för 

allmänheten. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om strandskyddsdispens beviljas 

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

18 § miljöbalken. Som avgränsning för eldplatsen enligt 7 kap. 18 f§ 

miljöbalken, skall gälla den yta som upptas av eldplatsen med tillhörande 

byggnadsverk och den yta som därtill används för det avsedda ändamålet, se 

"Avgränsning eldplats". 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

Ansökan inkom 2014-02-06 

Skrivelse med beskrivning av åtgärden inkom 2014-02-06 

Redovisning vedbod inkom 2014-02-06 

Redovisning sittplats inkom 2014-02-06 

Karta inkom 2014-02-06 

Karta med närmare redovisning inkom 2014-02-06 

Skötselplan för Moraåns naturreservat inkom 2014-02-06 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~1 ~ l 
2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 63 Järna kommundelsnämnds beslut: 

2014-04-08 

forts.. . Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 

2014-03-24 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av eldplats 

med tillhörande byggnadsverk, med motivering enligt kontorets 

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

enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken, skall gälla den ytan som upptas av 

eldplatsen med tillhörande byggnadsverk och den yta som därtill används 

för det avsedda ändamålet. 

2. Avgift: 10 680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att 

sändas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökande/F astighetsägama 

Beslutet expedieras till: 

N a turvårdsverket 

Länsstyrelsen 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l ~4 ~ l 2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 64 Bygglov samt startbesked för uppförande av eldplats, 
Ene 14:1, i naturreservatet Moraåns dalgång, Ene 14:1 
Dnr Sbk 20 14-00229 

Dnr Jä 14/45 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser uppförande av en eldplats med eldstad, vedbod och sittgrupp på 

fastigheten Ene 14: l i naturreservatet Moraåns dalgång, söder om Ene-området i 

Järna. Eldplatsen är till för allmänheten. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygglov samt startbesked för uppförande 

av eldplats med tillhörande byggnadsverk meddelas enligt tjänsteskrivelsens 

villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

Ansökan inkom 2014-02-06 

Skrivelse med beskrivning av åtgärden inkom 2014-02-06 

Redovisning vedbod inkom 2014-02-06 

Redovisning sittplats inkom 2014-02-06 

Karta inkom 2014-02-06 

Karta med närmare redovisning inkom 2014-02-06 

Skötselplan för Moraåns naturreservat inkom 2014-02-06 

Yrkande 

Ordförande Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägget att 

nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadskontoret att bereda ett förslag till ändrad 

delegationsordning för att snabba upp skötsel enligt skötselplanen. 

Propositionsordning 

Ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på eget yrkande gentemot 

kontorets förslag och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~1 ~ 2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 64 
forts ... 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

l. Bygglov för uppförande av eldplats med tillhörande byggnadsverk 

beviljas enligt 9 kapitlet 31 §plan- och bygglagen (2011 :335) med 

villkor enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24. 

2. startbesked för åtgärderna utfårdas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

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

(2010:900). 

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

(20 l 0:900). 

3. A v gift: 7 316 kr för prövning av bygglov samt startbesked och 

kungörelse, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas 

separat. 

4. Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadskontoret att bereda ett förslag till 

ändrad delegationsordning för att snabba upp skötsel enligt 

skötselplanen. 

Beslutet expedieras med överklagandeanvisning till: 

Sökanden, Fastighetsägaren 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kungörelse expedieras till: 

Fastighetsägare till Bankesta 2:3 

Anslagsdatum 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 65 Eldplats vid picknickudden 
Dnr Jä 14/49 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Järna kommundelsnämnd fattade den 8 april2014 beslut om att bevilja bygglov 

samt dispens från strandskydd för uppförande av en eldplats med eldstad, 

vedbod och sittgrupp på fastigheten Ene 14: l i naturreservatet Moraåns dalgång. 

Eldplatsen är till för allmänheten. Järna kommundelsnämnd lägger här fram en 

skrivelse om att anlägga en fast eldstad på Picknickudden ca 200meter söder om 

Bad udden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Järna kommundelsnämnd utdelad vid sammanträde 2014-04-08 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden uppdrar till Samhällsbyggnadskontoret att bereda ärendet. 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadskontoret 

Milj ö kontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 



Till 
Järna kommundelsnämnd 
151 89 Södertälje 

Eldplats med eldstad, vedbod och sittgrupp vid Picknickudden 
Järna kommundelsnämnd fattade den 8 april2014 beslut om att bevilja bygglov samt dispens 
från strandskydd för uppförande av en eldplats med eldstad, vedbod och sittgrupp på fastig
heten Ene 14:1 i naturreservatet Moraåns dalgång. Eldplatsen är till för allmänheten. 

l 

Eldning är ett friluftsnöje som lockar många människor. Det visar inte minst grillaktiviteterna 
vid Badudden som ligger ca 600 meter uppströms Nykvarnsdämmet. Problemet vid Badudden 
är att det inte finns någon fast och ordentlig eldstad, och att man bryter grenar runt i kring till 
brännved. Liksom för eldstaden inom naturreservatet, vill kommundelsnämnden tillgodose 
allmänhetens intresse för friluftsliv och utomhusaktiviteter genom att anlägga en eldplats på 
Picknickudden ca 200 meter söder om Badudden. Helt enkelt ett sätt att kanalisera och öka 
allmänhetens eldningsglädje till närheten av vatten, skog och mark utanför ett naturreservat. 
Området kring Picknickudden är nåbar för alla; en sällskaplig plats som ligger nära centrala 
Järna och är välfrekventerat av såväl ungdomar, familjer med barn och av föreningsliv. 

För att motverka potentiella skador på omgivande natur och okontrollerat eldande, och till 
glädje för kommundelens invånare, föreslår undertecknade, att kommundelsnämnden 
beslutar: 

att det, på samma sätt som inom naturreservatet, anläggs en eldplats vid Picknickudden med 
eldstad, vedbod och sittgrupp, och 

att bygglov och startbesked samt strandskyddsdispens beviljas härför. 

Järna 2014-04-08 
Järna kommundelsnämnd 

Hanna Klingborg (M p) 
Ordförande 

Per-Anders Fritshammar (C) 

Ingrid Hult (Sd) 

Linda Älegård (S) 
l :e vice Ordförande 

Christer Erlandsson (Fp) 

Bengt Adamsson (Kd) 

Richard Hoffman (M) 
2: vice Ordförande 

Elisabeth Björk (V) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 66 Bygglov samt startbesked för anläggande av 
parkeringsplats i naturreservat, Ene 14:1, Floravägen, 
Järna 
Dnr Sbk 2014-00383 

Dnr Jä 14/43 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för anläggande av parkeringsplats om ca 300m2
, 

med 6-7 bilplatser, belägen vid Floravägen i Ene-området i Järna. 

Parkeringsplatsen är avsedd för besökare till naturreservatet Moraåns dalgång. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygglov samt startbesked för anläggande 

av parkeringsplats meddelas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-24 

Ansökan inkom 2014-02-20 

Måttsatt karta inkom 2014-02-20 

Översiktskarta inkom 2014-02-20 

Skrivelse med beskrivning av åtgärden inkom 2014-02-20 

Skötselplan samt karta för naturreservatet Moraåns dalgång inkom 2014-02-20 

situationsplan inkom 2014-03-12 

Yrkande 

Ordförande Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägget att 

nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret att se över P-situationen i 

Eneområdet 

Propositionsordning 

Ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på eget yrkande gentemot 

kontorets förslag och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

ljuf ~ l 
2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 66 Järna kommundelsnämnds beslut 
forts ... 

l. Bygglov för anläggande av parkeringsplats beviljas enligt 9 kapitlet 31 § 

plan- och bygglagen (20 11 :335) med villkor enligt tjänsteskrivelse 

daterad 2014-03-24. 

2. startbesked för anläggningen utfårdas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

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

(2010:900). 

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

(2010:900). 

3. A v gift: 7 23 6 kr för prövning av bygglov samt startbesked och 

kungörelse, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas 

separat. 

4. Nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret att se över P-situationen 

i Eneområdet 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden 

Fastighetsägaren 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadskontoret 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~(~ l 2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 67 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av mejeri, 
Håknäs 12:13, vid Saltå by, Järna 
Dnr Sbk 20 14-00022 

Dnr Jä 14/47 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för mejeribyggnad på fastigheten 

Håknäs 12:13, strax norr om Saltå Kvarn i Järna. Fastigheten har en total areal 

om 289 439m2
• Avstyckning är avsedd att utföras så att en fastighet om cirka 

3 000 m2 bildas. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked om 

bygglov för nybyggnad av mejeribyggnad meddelas enligt tjänsteskrivelsens 

villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-03-25 

Ansökan inkom 2013-12-30 

Karta inkom 2013-12-30 

Planritningar inkom 2013-12-30 

Perspektivskisser inkom 2013-12-30 

Skrivelse från Rolf Skoglund inkom 2014-02-13 

Remissvar från Miljökontoret inkom 2014-02-14 

Remissvar från Trafikverket inkom 2014-02-21 

Remissvar från stadsantikvarien inkom 2014-03-04 

Remissvar från Telge Nät inkom 2014-03-07 

Remissvar från Länsstyrelsen inkom 2014-03-11 

Länsstyrelsens meddelande om arkeologisk utredning, inkommen 2014-03-28 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~r ~ l 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 67 Järna kommundelsnämnds beslut 
forts ... 

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

(2010:900) meddelas att nybyggnad av mejeribyggnad på Båknäs 12:13 

kan tillåtas med villkor enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-03-25. 

2. Avgift: 10 306 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att 

sändas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden 

Fastighetsägaren 

Länsstyrelsen 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~i, l 2014-04-16 

l 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 68 Påföljder för olovliga tillbyggnader av huvudbyggnad och 
komplementbyggnad, Smörblomman 7- Information 
Dnr Sbk 20 11-02411 

Dnr Jä 14/48 

Sammanfattning av ärendet 

En tillbyggnad (BY A ca 15,0 kvm) av bostadshuset har utförts olovligt på 

fastigheten Smörblomman 7. Tillbyggnad av bostadshuset finns vid långsidan 

nära tomtgränsen mot sydväst. Bygglov finns inte för denna åtgärd. 

Påföljder avser denna olovliga åtgärd. Enheten Bygglov bedömer att bygglov i 

efterhand inte kan tillstyrkas för den olovliga åtgärden på Smörblomman 7. 

Samhällsbyggnads- kontoret föreslog till en början att kommundelsnämnden i 

Järna skulle besluta om påföljder enligt medföljande tjänsteskrivelse, men då 

åtgärder vidtagits blir ärendet istället endast en information. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18 

Anonym anmälan inkom 2011-11-24 

Förklaringsbrev till fastighetsägarna daterat 2011-11-25 

Förklaringsbrev inkom 2011-12-13 (bilaga) 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Rättelse har vidtagits. Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till: 

Fastighetsägarna på Smörblomman 7 

Fastighetsägare på Ene 14:1 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

fe( ~ l 
2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 69 Samhällsbyggnadskontoret informerar 
Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Bygglovsarkitekt Teresa Westman från Samhällsbyggnadskontoret informerar 

om Förberedande och olovliga åtgärder enligt Länsstyrelsen och PBL, däribland 

pålning, Tillsynsuppdraget enligt PBL, Servicetelefon för bygglov och 

kommande ärenden inför sommaren. Planarkitekt Christina Svartsjö informerar 

om att detaljplanen för Farstanäs nu går ut på samråd samt hur processen ser ut 

framåt. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 70 Detaljplan för Speceristen 5 inom Järna kommundel 
Dnr Sbk2012-02012-214 

Dnr Jä 13/21 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplaneförslaget för fastigheten Speceristen 5 har varit ute på samråd. Syftet 

med planändringen är att möjliggöra en ändrad användning för fastigheten, från 

allmänt ändamål till område för skol- eller kontorsverksamhet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samrådet med framtagen 

samrådsredogörelse godkänns, att planhandlingar fårdigställs och planförslaget 

skickas ut på granskning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-03-19 

Plankarta 2013-12-17 

Planbeskrivning 2013-12-17 

Samrådsredogörelse 2014-03-17 

Yrkande 
Ordförande Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägget att 

Samhällsbyggnadskontoret i samband med granskning ser över hur planen kan 

möjliggöra verksamheter utöver de nu inskrivna i planen, exempelvis olika typer 

av kulturverksamhet. Richard Hoffman (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på eget yrkande gentemot 

kontorets förslag och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l " 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 70 
forts ... 

Järna kommundelsnämnds beslut 

l. Att samrådet och samrådsredogörelsen godkänns 

2. Att planforslaget sänds ut på granskning 

3. Att Samhällsbyggnadskontoret i samband med granskning ser över hur 

planen kan möjliggöra verksamheter utöver de nu inskrivna i planen, 

exempelvis olika typer av kulturverksamheter. 

Reservationer 

Richard Hoffman (M), Sven-Erik Hult (M), Christer Erlandsson (FP) och 

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

yttrar sig i enlighet med reservationen. Elisabeth Björk (V) inlämnar särskilt 

yttrande. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Handläggare 

Exploatören 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~f ~ l 2014-04-16 

l 
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södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 71 Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel 
Dnr Sbk 2009-00068-214 

Dnr Jä 13/21 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för fastigheten Billsta 5:11. Förslaget som 

ska möjliggöra tilllantlig boende i området, har varit ute på samråd från 2013-

07-01 till och med 2013-08-23. 

Fastighetsägaren har bestämt sig för att ta ett uppehåll i planprocessen i väntan 

på att gällande detaljplans genomförandetid gått ut samt att Billstautredningen 

antagits av Järna kommundelsnämnd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-03-19 

Samrådredogörelse 2013-11-13 

Plankarta 2013-05-31? 

Planbeskrivning 2013-05-31 

Genomförandebeskrivning 2013-05-31 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Att besluta om uppehåll i framtagandet av ny detaljplan för fastigheten Billsta 

5:11. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Handläggare 

Exploatören 

Justerandes signum 

~1 ~ l 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 72 Förtydligande av uppdrag angående Moraåns dammar 
Dnr Jä 13177 

Sammanfattning av ärendet 

Järna kommundelsnämnd har i en skrivelse tagit fram ett uppdrag till 

Samhällsbyggnadskontoret gällande en förstudie av området vid 

Nykvarnsdammen i Moraån. Frågorna man vill ha svar på är: 

l. Vilka fiskarter finns i dag i Moraån, som är intressanta att släppa upp 

genom att bygga en fiskvandringsväg förbi eller över dämmet vid 

Nykvarn? 

2. Vilka blir konsekvenserna för faunan uppströms dämmet, om en sådan 

vandringsväg byggs? 

3. Vilka tekniska lösningar är möjliga på den platsen, som skulle kunna 

förena önskemålet om en fri vandringsväg för fisk med ett bevarande av 

vattenspegeln och nuvarande vattennivå i området vid 

Nykvarnsdammen? 

4. Hur skulle en byggnation kunna finansieras? 

Järna Kommundelsnämnd har ett arbetsutskott för Moraån som informellt kallas 

Dämmegruppen. Skrivelsen är framtagen i samråd med dem. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Järna kommundelsnämnd/ Arbetsutskottet Dämmegruppen 

2014-04-03 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Att uppdra åt kontoret att särskilt belysa dessa frågor som en del av en samlad 
beskrivning/redovisning av förhållandena vid Moraån. 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadskontoret 

Miljökontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ l 2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



2014-04-03 

Arbetsutskott Dämmegruppen 

Järna Kommundelsnämnd 

Förtydligande uppdrag angående Moraåns dammar 

Järna kommundelsnämnd vill få följande punkter besvarade genom en förstudie av området 
vid Nykvarnsdammen i Moraån. 

1. Vilka fiskarter finns i dag i Moraån, som är intressanta att släppa upp genom att 
bygga en fiskvandringsväg förbi eller över dämmet vid Nykvarn? 

2. Vilka blir konsekvenserna för faunan uppströms dämmet, om en sådan vandringsväg 
byggs? 

3. Vilka tekniska lösningar är möjliga på den platsen, som skulle kunna förena 
önskemålet om en fri vandringsväg för fisk med ett bevarande av vattenspegeln och 
nuvarande vattennivå i området vid Nykvarnsdammen? 

4. Hur skulle en byggnation kunna finansieras? 

Bakgrund : Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har låtit Vectura ta fram en rapport för 
att avlägsna vandringshinder i Moraån, Järna. Målet är framför allt att främja havsöringens 
lek i ån, men även andra arter samt naturmiljön i stort skulle gynnas, menar man. Rapporten 
presenterar två olika åtgärdsförslag, en total rivning av dämmet alternativt en laxtrappa. 

Flera personer och föreningar i Järna har reagerat starkt på rapporten, framför allt mot 
rivningsförslaget, och uttalat sitt stöd för ett bevarande av Nykvarnsdammen. Området är 
ett omtyckt rekreationsområde, och det finns flera ideer om hur det skulle kunna utvecklas 
för att ytterligare förbättras och göras tillgängligt för Järnaborna. ldeerna sammanfattas i 
visionen om en Järna Landskapspark, som även funnit stöd hos lokala företag och Järna 
Kommundelsnämnd. 

Med anledning av detta har Järna Kommundelsnämnd tillsatt ett arbetsutskott, som 
ti llsammans med engagerade medborgare och lokala föreningsmedlemmar fått i uppdrag att 
hitta lösningar som förhindrar en utrivning av dämmet. Ett uppdrag finns redan hos 
kommunens förvaltning att kartlägga alla intressen i ärendet kring Moraån, inklusive 
ansvarsfrågan för dammarna, och komma med förslag om vidare hantering av ärendet. Nu 
vill den s.k. Dämmegruppen och Järna Kommundelsnämnd genom kontakt med en extern 
konsult få nya friska ögon som kan komma med förslag till en vandringsväg som, med 
bibehållen vattennivå ända fram till dämmekonstruktionen, skulle kunna tillgodose de olika 
önskemålen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden besluta: 

Att uppdra åt kontoret att särskilt belys dessa frågor som en del av en samlad 
beskrivning/redovisning av förhållandena vid Moraån. 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 73 Införande av Socialstyrelsens modell Äldres behov i 
centrum (ÄBIC) 
Dnr Jä 14/39 

Sammanfattning av ärendet 

För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt inom 

äldreomsorgen har Socialstyrelsen tagit fram modellen Äldres behov i centrum 

(ÄBIC). Modellen utgår från processen för socialtjänstens handläggning och 

dokumentation och såväl myndigheten som utförarna berörs. I modellen beskrivs 

varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). 

Socialstyrelsens målsättning med Äldres behov i centrum är: 

• tydligare beslut 

• ökade möjligheter för individen att medverka i utredning, planering och 

uppföljning 

• äldreomsorgen blir mer likvärdig och rättssäker 

• underlag skapas för statistikuttag för offentlig statistik och öppna 

jämförelser 

En förbättrad uppföljning på nationell nivå kräver att kommuner utvecklar 

den individbaserade dokumentationen och lokala system för dokumentation och 

uppföljning. Kommunens systemleverantör Tieto arbetar med att utveckla en 

tilläggsmodul till Procapita som stödjer ÄBIC. För att stötta kommunerna i 

införandet delar Socialstyrelsen under 2014 ut sammanlagt 70 miljoner kronor 

till kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och beslutat att 

införa modellen Äldres behov i centrum. Social- och omsorgskontoret föreslår 

att nämnden beslutar att införa modellen Äldres behov i centrum och ansöker om 

prestationsersättning för införandet hos Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-10 

Socialstyrelsens informationsblad Å"zdres behov i centrum - ett behovsinriktat 

och systematiskt arbetssätt 

Socialstyrelsens information om prestationsersättning för att införa ÄBIC i 

kommunerna 

Socialstyrelsens ansökningsblankett för prestationsersättning 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~1 ~ l 2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 73 
forts ... 

Yrkande 

Ordförande Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggen att: 

l. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att återkomma med 

kostnadsförslag avseende anpassning till verksamhetssystemet ProCapita 

senast vid sammanträdet i juni. 

2. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att lämna en 

utvärdering av modellen ett år efter införandet av Äldres behov i 

centrum, ÄBIC. 

Richard Hoffman (M) yrkar bifall till Linda Älegårds (S) yrkande 

Propositionsordning 

Ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på eget yrkande gentemot 

kontorets förslag och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

l. Nämnden beslutar att införa modellen Äldres behov i centrum och 

ansöker om prestationsersättning för införandet hos Socialstyrelsen. 

2. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att återkomma 

med kostnadsförslag avseende anpassning till verksamhetssystemet 

ProCapita senast vid sammanträdet i juni. 

3. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att lämna en 

utvärdering av modellen ett år efter införandet av Äldres behov i 

centrum, ÄBIC. 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommundelsnämnderna 

KPR 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

{ 
2014-04-16 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 74 Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg 
Dnr Jä 14/42 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Internkontrollplan 2014 för äldreomsorgen antas avseende rutiner för dokument

och ärendehantering, återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande, 

arkivering av räkenskapsmaterial, avgiftshantering inom äldreomsorgen, 

verksamhetsmått för rättsäkerhet samt uppföljning av loggkontroll i 

vårdinformation. Resultat av internkontroll redovisas på nämndernas 

sammanträden i september. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-19, med bilaga 

Internkontrollplan äldreomsorgsnämnden år 2014 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan 2014 

Beslutet med tjänsteskrivelse och bilaga expedieras till: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

~;j l 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 75 Förslag till internkontrollplan för 2014 
Dnr Jä 14/05 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Kommunstyrelsen antar årligen en plan för internkontroll och uppföljning av 

denna. För kommundelsnämnderna innebär årets plan ingen förändring från 

föregående år. Kontoret förslår att nämnden antar förslag till Internkontrollplan 

2014 för dokument- och ärendehantering. Resultat av internkontrollen redovisas 

vid kommundelsnämndens sammanträde i september 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2014-03-26 

Internkontrollplan 2014, bilaga 12 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Att anta förslag till Internkontrollplan 2014 för dokument- och ärendehantering. 

Beslutet expedieras till: 

Ledningsstöd ekonomi Ksk 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

l 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 76 Smaka framtiden- Mat och miljövecka-Information 
Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

Sofi Håkansson från projektet Smaka Framtiden samt Omställning Järna föredrar 

om projektet. Smaka framtiden är en festivalvecka med fokus på lokal mat och 

hållbarhet den 30/8 - 6/9 2014. 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ l 2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 77 Information från kultur- och fritidskontoret
Bi blioteksverksa m h eten 
Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Kulturhuschef Anders Lerner informerar om läget för Järna bibliotek och de 

höga hyrorna och ställer frågor till nämnden om framtida inriktning för 

biblioteket. 

Järna kommundelsnämnds beslut: 
Nämnden tar del av informationen och återkommer med mer utförliga 

synpunkter. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 78 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) "Rusta 
hundrastgårdarna" 
Dnr Jä 13/125 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Mats Siljebrand skriver i sin motion att Folkpartitet Liberalerna tycker att 

kontoret ska upprätta ett program för upprustning av våra hundrastgårdar. I det 

skulle det ingå att kartlägga platser för nya hundrastgårdar, att ta fram en 

standard och skötselrutiner för hundrastgårdarna samt se till att vissa punkter 

finns på en checklista. I motionen föreslår även att detta ska presenteras på 

sodertalje.se och gärna i en folder. 

I dagsläget finns rutiner för skötsel av hundrastgårdarna där de flesta föreslagna 

punkter finns med och kontoret följer denna rutin i den löpande förvaltningen. Vi 

överväger och utreder nya föreslagna platser för hundrastgårdar kontinuerligt, 

men vi har de senaste åren prioriterat andra typer av åtgärder och projekt i första 

hand. 

Beslutsunderlag 

Motion "Rusta hundrastgårdarna" 2013-09-30 

Tjänsteskrivelse 2014-01-13 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden beslutar att lämna kontorets skrivelse som svar på motionen. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Handläggaren 

Justerandes signum Anslagsdatum U t drags bestyrkande 

2014-04-16 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 79 Svar på motion av Rickard Hoffman {M) och Sven-Erik 
Hult {M) "Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när 
Tvetatippen expanderar" 
Dnr Jä 13/41 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion ställd av Richard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) påtalas 

konsekvenserna för de oskyddade trafikanterna när verksamheten på Tvetatippen 

utökas. I motionen föreslås att en utredning görs omgående som redovisar hur 

det aktuella vägavsnittet kan säkras för de oskyddade trafikanterna (gående och 

cyklister). I samband med detta bör även utredas hur infarten till Tvetatippen kan 

utformas säkrare. 

Väg 515 och 509 är statliga vägar med Trafikverket som väghållare. Frågan är 

flera gånger lyft till Trafikverket Södertälje kommun ser behovet av en säker 

förbindelse mellan bl a Södertälje tätort och Järna tätort. Diskussioner förs med 

Trafikverket om hur detta ska kunna lösas och hur det ska kunna integreras i ett 

regionalt cykelstråk. 

Ä ven frågan om en lösning på in- och utfartsproblematiken från T vetatippen är 

en fråga för Trafikverket som väghållare. 

I de återkommande samtal som Södertälje kommun genom 

Samhällsbyggnadskontoret för med Trafikverket kommer dessa frågor att 

fortsätta att aktualiseras och finnas med på dagordningen även i fortsättningen. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2014-03-14 

Motion daterad 2013-02-20 

Yrkande 

Richard Hoffman (M) yrkar bifall till motionen 

Ordförande Linda Älegård (S) yrkar att: 

l . Motionen anses besvarad 

2. Nämnden gör en gemensam appell till Trafikverket angående vägen där 

vi också bjuder in trafikverket till diskussion. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 79 
forts .. . 

Propositionsordning 

Ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på eget yrkande gentemot 

Richard Hoffmans (M) yrkande och konstaterar att det egna yrkandet bifallits. 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

l. Motionen anses besvarad 

2. Nämnden gör en gemensam appell till Trafikverket angående vägen där 

vi också bjuder in trafikverket till diskussion. 

Reservationer 
Richard Hoffman (M), Sven-Erik Hult (M), Christer Erlandsson (FP) och 

Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig mot beslutet men önskar förtydliga 

att man står bakom punkt 2 i beslutet. Bengt Adamsson (KD) yttrar sig i enlighet 

med reservationen. 

Beslutet expedieras till: 

TN 
Akten 

F örslagsställaren 

Handläggaren 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ l 2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 80 Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och 
omsorgsboende 
Dnr Jä 13/06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2014-2016 anslagit 3 236 tkr för 

reinvesteringar till Järna kommundelsnämnd. En ansökan har inkommit från 

Ljungbackens vård- och omsorgsboende i Järna. De ansöker om 

reinvesteringsmedel om 118 tkr för inköp av 60 stycken nya karmstolar till vård

och omsorgsboendet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-03-26 

Ansökan Ljungbackens vård- och omsorgsboende 2014-02-11 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

l. Att bevilja ansökan om reinvesteringsmedel till Ljungbackens vård- och 

omsorgsboende med 118 tkr. 

2. Att inköpet upphandlas enligt kommunens riktlinjer om upphandling. 

Beslutet expedieras till: 

Karin Björk 

Ann-Christine Mohlin, social- och omsorgskontoret 

Redovisningsenheten Ksk 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

1t .· 2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 81 Ansökan om reinvesteringsmedel Tekniska verksamheten 
och Ljungbackens IP 
Dnr Jä 13/06 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och Budget 2014-2016 anslagit 3 236 tkr för 

reinvesteringar till Järna kommundelsnämnd. Ytterligare 

reinvesteringsansökningar har inkommit från Driftenheten i Järna kommundel. 

Den ena avser ansökan om 900 tkr för komplettering av befintlig budget för 

underhållsasfaltering och den andra om 200 tkr för renovering av rum på 

Ljungbackens lP samt dagvattenhantering på området. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-04-01 

Ansökan Tekniska verksamheten 2014-03-26 

Järna kommundelsnämnds beslut: 
l. Att bevilja ansökan om reinvesteringsmedel för underhållsasfaltering till 

Tekniska verksamheten i Järna med 900 tkr. 

2. Att bevilja ansökan om reinvesteringsmedel till Ljungbackens lP med 200 

tkr. 

3. Att inköpet upphandlas enligt kommunens riktlinjer om upphandling. 

Beslutet expedieras till: 

Anders Bengs, Driften södra kommundelarna 

Karin Skilje, Samhällsbyggnadskontoret 

Olle Lindström, Kultur- och fritidskontoret 

Redovisningsenheten Ksk 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

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

Sammanfattning av ärendet 

Järna kommundelsnämnd beslutade vid sammanträde 2014-03-04 om 

återremittering av ärendet för att :fa lokalens lämplighet förtydligat med tanke på 

barnantalet. I ansökan föreslås att barnatalet utökas från 40 till 46 barn. I 

tjänsteskrivelsen 2014-03-04 finns bilagt yttrande från Miljökontorets inspektion 

daterad 2012-05-30. Miljökontoret hade även flera samtal med förskolan 

angående frågor om ventilation, maxpersonbelastning, radon m.m. Inspektion 

gjordes i samband med Maria Nyckelpigas planerade flytt tilllokalerna och 

utökning av deras verksamhet. De bedömde att lokalerna var ändamålsenliga och 

godtagbara ur hälsoskyddspunkt I tjänsteskrivelsen finns även underlag på 

uppmätta flöden avseende ventilation, personbelastning. A v den mätningen 

framgår att totalt 56 personer kan vistas samtidigt i lokalerna. Det har nyligen 

genomförts en ny ventilationsmätning men de svaren är ej klara. 

Utbildningskontoret har inget övrigt att hänföra till ärendet utan föreslår att 

ansökan om utökat barnantal beviljas. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24 

Yttrande från Miljökontoret 2012-05-30 

Flödesmätning OVK 2012 

Funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX 2013-09-25 

Utlåtande personbelastning 2014-03-25 

Aggregatprotokoll 2014-01-13 

Järna kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden har ingen erinran mot ansökan utan föreslår att ansökan om utökat 

barnantal beviljas till totalt 46 barn. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Utbildningsnämnden 

Föreningen Maria Magdalena 

Uk Verksamhetschef förskola 

Uk Ansvarig, fristående verksamhet 

Uk Ekonom, fristående förskoleverksamhet 

Justerandes sign/ Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

fJ;ur ~ 2014-04-16 

\ 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 83 Nämndledamöter informerar 
Dnr Jä 14/04 

Sammanfattning av ärendet 

2014-04-08 

Linda Älegård (S) informerar om att nästa nämnd ska det komma ett forslag om 

forändringar i delegationsordning med anledning av Tillsynsgruppen for Lex

Sarah-anmälningar. 

Ingvar Karlsson (S) informerade från Ljungbackens äldreboendes 

l 0-årsjubileum, samt ett möte om verksamheten i Enegården. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

~ l 
Anslagsdatum 

2014-04-16 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 84 Kontoret informerar 
Dnr Jä 14/03 

Kontoret har inget att informera. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

2014-04-08 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

2014-04-08 

§ 85 Anmälningsärenden 
Dnr Jä 14/03 

Kornmunfullmäktige 

Protokollsutdrag 2014-03-03 § 29 "Avsägelser av uppdrag" (Charlott Pettersson 

entledigas från uppdraget som ledamot i Järna kommundelsnämnd) 

Protokollsutdrag 2014-03-03 § 30 "Val" (Ny ordinarie i Järna får (M)-: Sven

Erik Hult. Ny ersättare- Peter Gustavsson) 

Omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-03-05, § 14 "Redovisning av ansökan avseende 

omvårdnadslyftet 2014 från Socialstyrelsen för kompetensutveckling av personal 

som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderornrådet" 

Protokollsutdrag 2014-03-05, § 15 "Biblioteksplan för Södertälje kommun" 

Protokollsutdrag 2014-03-05, § 16 "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i 

Södertälje kornmun 2013" 

Protokollsutdrag 2014-03-05, § 19 "Kvalitetsrapport 2013" 

Äldreomsorgsnämnden 

Protokollsutdrag 2014-02-25, § 24 "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i 

Södertälje kornmun 2013 

Protokollsutdrag 2014-02-25, § 23 "Kvalitetsrapport 2013" 

Järna kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-03-04 §50" Fördelning av föreningsbidrag 2014" 

Protokollsutdrag 2014-03-04 §51 "Fördelning av föreningsbidrag för 2014 

Kulturföreningen Urban Campanys kulturverksamhet Gula Villan 

V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-03-06 § 19 "Upphandling av hemtjänst i Södertälje 

kornmun enligt LOU (Lag om offentlig upphandling 2007:1091) 

Protokollsutdrag 2014-03-06 § 22 "Patientsäkerhetsberättelse 2013 

Protokollsutdrag 2014-03-06 § 25 "Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer 

idrott i skolan för goda resultat på flera plan" 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 85 Enhöma kommundelsnämnd 

2014-04-08 

forts... Protokollsutdrag 2014-03-03 § 19 "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i 

Södertälje kommun 2013" 

Protokollsutdrag 2014-03-03 § 17 "Upphandling av hemtjänst i Södertälje 

kommun enligt LOU (Lag om offentlig upphandling 2007:1091)" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-03-06 § 21 "Förfrågningsunderlag för upphandling av 

hemtjänst" 

Protokollsutdrag 2014-03-06 § 24 "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i 

Södertälje kommun " 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum U t drags bestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 86 Delegationsbeslut 
Dnr Jä 14/02 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bygglov, Ringmuren l, dnr 2014-00124,2014-03-19 
Avskrivning, Ene 4:129, dnr 2014-00338,2014-03-19 

Slutbevis, Hornstenen 5, dnr BI 07-0182, 2014-03-27 

Bygglov samt startbesked, Månstenen 2, dnr 2014-00533, 2014-03-26 

Bygglov, Stensta 3: l, dnr 2014-00353, 2014-03-31, 

Slutbevis, Ene 4:211, dnr BI 04-0047, 2014-03-27 

2014-04-08 

Bygglov och startbesked, Fredriksberg l :86, dnr 2014-00468, 2014-03-07 

Startbesked, Kyleberg 3, dnr 2014-00214,2014-03-19 

Slutbesked, Kyleberg 3, dnr 2013-00296, 2014-03-19 

Bygglov, Våren 10, dnr 2014-00076, 2014-03-07 

Kontrollplan i efterhand, Fastan 9, dnr BI 09-0069, 2014-02-27 

Kontrollplan i efterhand, Almvik l: l, dnr 2011-00659, 2014-03-04 

Slutbevis, Kallfors l: 116, dnr BI 06-0204, 2014-03-05 

Slutbevis, Råknäs 12:13, dnr 2012-00557, 2014-03-17 

Slutbevis, Billsta l :26, dnr 2010-01071, 2014-03-17 

Slutbesked, Kallfors l :248, dnr 2013-00871, 2014-03-12 

Slutbesked, Tavesta l :248, dnr 2013-01268, 2014-03-07 

Bygglov, Kallfors l :172, dnr 2014-00028, 2014-03-05 

Olovligt byggande, Fredriksberg l :86, dnr 2014-00050, 2014-03-07 

Slutbevis, Tälleby l :40, dnr BI 05-0077, 2014-03-04 

Interimistiskt slutbesked, Kallfors l :248, dnr 2013-00871, 2014-03-06 

Startbesked, Kallfors l :272, dnr 2013-02108, 2014-03-06 

Startbesked, Kallfors l :273, dnr 2013-02181, 2014-03-06 

Bygglov, Kallfors 1:272, dnr 2013-02181,2014-02-28 

Startbesked, Ogan l :41, dnr 2012-00646, 2014-03-10 

Startbesked, Kallfors l: 164, dnr 2014-00232, 2014-03-11 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ l 2014-04-16 

l 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

§ 86 
forts ... 

Beslut om att utse beslutsattestanter 

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-01 § l, 2014-02-17 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-11 § Il, 2014-03-07 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-12 § 12, 2014-03-1 O 

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-13 § 13, 2014-03-13 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-14 § 14, 2014-03-17 
Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-15 § 15, 2014-03-21 

Beslut om att utse beslutsattestanter, SK, nr 14-27 § 27, 2014-02-25 
Beslut om att utse beslutsattestanter, SK, nr 14-24 § 24, 2014-02-24 

Järna kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner redovisade delegationsbeslut 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

2014-04-08 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-04-16 

l 



södertälje kommun 

§ 87 Övriga frågor 
Dnr Jä 14/04 

Sam manträdesprotokoll 

Järna kommundelsnämnd 

Inga övriga frågor anmäldes 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-04-16 

2014-04-08 

Utdragsbestyrkande 

l 


