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Fastställande av dagordning
F öregående protokoll
Ärendebalanslistor
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt
avstyckning, Skäve l :11
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus med
garage, Övereneby l :15
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Övereneby
1:15
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Billsta
10:24
Information - Speceristen 5
Samhällsbyggnadskontoret informerar
Möjlighet till endurobana i Järna
Information- Moraån
Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer
över 65 år- korttidsboende och ledsagning
Informationsärende-Brukarinflytande inom hemtjänst
Informationsärende-Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje
Läsårstider höstterminen 2015- vårterminen 2018
Lokalförsörjningsplan 2014-2019
Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt
stöd
Svar på motion från Folkpartiet "Utvärdering av Södertälje skalmodell"
Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet
Information från fritidsgården
Medel för arrangerande av Kulturnatten i Järna 2014
Ansökan om bidrag 2014, Järna-Turinge Folkdansgille
Nämndledamöter informerar
Kontoretinformerar
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
Övriga frågor
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Övriga närvarande

Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna
Kjell Sjundemark, social- och omsorgskontoret
Teresa Westman, samhällsbyggnadskontoret
Rang Zuhdi, samhällsbyggnadskontoret
Assienah Mooki Morosini, samhällsbyggnadskontoret
Christina Svartsjö, samhällsbyggnadskontoret
Anders Bengs, samhällsbyggnadskontoret
Magnus Bengtsson, samhällsbyggnadskontoret
Eva Lindkvist, utbildningskontoret
Ove Lundgren, miljökontoret
Jonas Edlund, Litoralis naturvårdskonsult
Hewan Temeshgen, Kultur- och fritidskontoret
2 besökare från allmänheten
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Fastställande av dagordning
Dnr Jä 14/01

Utgående ärenden

•

Nr 22 i den ordinarie kallelsen Information från biblioteket.

Tillkommande ärenden

•

Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikeruppdraget, ärendet läggs
som ny punkt m 22 i den ordinarie kallelsen.

Ändring

•

Informationspunkten Järna SK under ärende m 13
Samhällsbyggnadskontoret informerar i den ordinarie kallelsen flyttas
och läggs under ärende m 30 ÖVriga frågor.

•

Ärende m 23 i den ordinarie kallelsen Information från fritidsgården blir
ett beslutsärende och ärendenamnet ändras till Fritidsgården.

Övriga frågor

•
•
•
•
•
•

Rapport från möte ang. Väg 57
Utvärdering till kommunstyrelsen om kommundelsnämndemas
kontorssamarbete/organisation
"Slaget om Järna"
Brevväxling från Allan Sundqvist
Information om Järna SK
Brev från Aurora Unge

Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående ändringar och tillägg.

Beslutet expedieras till
Akten
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Föregående protokoll
Dnr Jä 14/01

Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föregående protokoll.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum
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Ärendebalanslistor
Dnr Jä 14/02

Beslutsunderlag

Ärendebalans 2014-06-09
Ärendebalans plan- och byggärenden 2014-06-09
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner ärendebalanslistoma.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt avstyckning, Skäve 1:11
Dnr Jä 14/77

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
avstyckning har inkommit från Jan-Erik Lauren.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Kommundelsnämnden i Järna som
förhandsbesked om bygglov meddelar att nybyggnad av enbostadshus på den
avsedda platsen inte kan tillåtas.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-23
Ansökan, 2014-01-09
situationsplan, 2014-01-09
Yrkande

Christer Ertandsson (FP) yrkar på återremiss för att få kompletterande
information om Ostlänken och dess möjliga påverkan på området.
Richard Hoffinarr yrkar bifall till Christer Ertandssons (FP) yrkande om
återremiss.
Gunnar Karlsson (S) yrkar bifall till Christer Ertandssons (FP) yrkande om
återremiss.
Tjänstgörande ordförande Linda Älegård (S) yrkar bifall Christer Erlandssons
(FP) yrkande om återremiss.
Proposition

Tjänstgörande ordförande Linda Älegård (S) ställer proposition på
återremissyrkandet och finner nämnden besluta i enlighet med det.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att kontoret
återkommer med kompletterande handlingar gällande information om Ostlänken
och dess möjliga påverkan på området.
Justerandes signum

Anslagsdatum
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Jäv

Ordförande Hanna Klingborg (MP) anmäler jäv och deltar inte under
handläggningen av ärendet.
Beslutet expedieras till:
Byggherren/Sökanden
Lokala skattemyndigheten
Akten

Bilagor:
l. Översiktkarta
2. situationsplan
3. Brev, daterad 2014-01-24.
4. Brev från sökanden, daterat 2014-02-17.
5. Faktureringsunderlag
6. Överklagandeanvisning
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Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
enbostadshus med garage, Övereneby 1:15
DmJä 14/66

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens har inkommit från Sara och Henric Lauren
fOr uppforande av enbostadshus med garage. Sammanlagda byggytan som byggs
på fastigheten är 220m2 •
Samhällsbyggnadskontoret foreslår att kommundelsnämnden i Järna med stöd av
7 kap 18 b § miljöbalken och 12 kap 8 § plan- och bygglagen, tillstyrker ansökan
om strandskyddsdispens for uppforande av enbostadshus med garage.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-09
ilnsökan,2013-02-03
Tomtplatsangränsning, 2014-02-05
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar i enlighet med denna tjänsteskrivelse:
l. Att bevilja strandskyddsdispens for uppforande for nybyggnad av
enbostadshus med garage på fastigheten Övereneby l :15 med
motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 c §
miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken,
gäller ytan som är redovisad på situationsplan! tomtplatsavgränsning.
2. Att erhålla bygglovsavgiften som är lO 680 kronor. I avgiften ingår
granskning av bygglov och kungörelse, bilaga 5.
Särskilt yttrande

Christer Erlandsson (FP) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga§ 129.
Jäv

Ordforande Hanna Klingborg (MP) anmäler jäv och deltar inte under
handläggningen av ärendet.
Beslutet expedieras till
Sökanden
Lokala skattemyndigheten
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Ev. innehavare av särskild rätt till berörd fastighet
Ev. berörd natur- ochfeller miljöskyddsforening
Justerandes signum

Anslagsdatum

Il
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Akten

forts .
Bilagor
l. Översiktskarta kommunens kartprogram (dpCadaster).
2. Karta ur kommunens kartprogram (dpCadaster)
3. Miljönämnden beslut om strandskydd, daterad 2014-04-30.
4. Tomtplatsavgränsning, daterad 2014-02-05.
5. Överklagande av beslut.
6. Fakturaunderlag
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Ansökan om bygglov för nybyggnadavenbostadshus och
garage, Övereneby 1:15
Dnr Jä 14/69

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av enbostadshus med garage
på fastigheten Övereneby l: 15 i Järna. Byggnadarean för bostadshuset är 174m2
och garagebyggnaden är 46m2 .
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna tillstyrker
ansökan om bygglov för de sökta åtgärder.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-1 O
Ansökan (2st), 2014-01-16
Nybyggnadskartor (2st), 2013-03-10
Planritningar för huvudbyggnad (2st), 2013-03-10
sektionsritning för huvudbyggnad, 2014-03-10
Fasadritningar (2st), 2014-03-10
Plan-, fasad- och sektionsritning för garage, 2014-03-10
Anmälan om kontrollansvarig, 2014-01-16
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar i enlighet med denna tjänsteskrivelse:
l. Att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Övereneby 1:15.
2. Att erhålla bygglovsavgiften som är 21 840 kronor. I avgiften ingår
granskning av bygglov och kungörelse, bilaga 6.
Jäv

Ordförande Hanna Klingborg (MP) anmäler jäv och deltar inte under
handläggningen av ärendet.
Beslutet expedieras till
Byggherren/Sökanden
Lokala skattemyndigheten
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Fastighetsägare till: Skäve l : 13 och Övereneby l :9, l: 14, l: 16 och l: 19
Kontrollansvarig
Akten

Anslagsdatum

2014-06-25

Utdragsbestyrkande
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Bilagor
l. Översiktskarta.
2. Tomtkarta
3. situationsplan+ ritningaravenbostadshus och ritningar av garage daterade
2014-03-10.
4. E-post fr. sökanden, daterad 2014-05-08.
5. Överklagandeanvisning
6. Fakturaunderlag.
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Anslagsdatum

2014-06-25

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

2014-06-17

sa m manträdesprotokoll

Järna kommundels nämnd

§ 131

13 (38)

Ansökan om bygglov för nybyggnadavenbostadshus och
garage, Billsta 10:24
Dnr Jä 14175

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av enbostadshus med garage
på fastigheten Billsta 10:24 i Järna. Byggnadarean för bostadshuset är 100m2
och för garaget 44m2 .
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna tillstyrker
ansökan om bygglov för de sökta åtgärder.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-05-29
Ansökan (2st), 2014-04-16
Nybyggnadskartor (2st) 2014-04-16
Plan- och sektionsritningar för huvudbyggnad, 2014-04-16
Fasadritningar för huvudbyggnad, 2014-04-16
Plan-, fasad- och sektionsritning för garage, 2014-04-16
Markplaneringsritningar (2st), 2014-04-16
Anmälan om knotrollansvarig 2014-04-16
E-post från kontrollansvarig, 2014-04-19
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden beslutar i enlighet med denna tjänsteskrivelse:
l. Att bevilja bygglov för nybyggnadavenbostadshus med garage på
fastigheten Billsta l 0:24.
2. Att ta ut bygglovsavgiften om 16714 kronor. I avgiften ingår granskning
av bygglov och kungörelse.
Beslutet expedieras till
Byggherren/Sökanden
Lokala skattemyndigheten
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse).
Fastighetsägare till: Billsta 5:4, 10:7, 10:8, 10:18 och 10:23
Kontrollansvarig, Kent Tegel, Edanövvägen 43, 619 31 Trosa.
Akten
Bilagor
l . Översiktskarta.
2. En kopia av upprättning avfastigheten
3. situationsplan+ ritningar av enbostadshus och ritningar av garage daterade
20 14-04-11.
4. Tillstånd för avloppanläggning med dnr DB§ 2014-1257.

Justerandes signum
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Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25
l

södertälje kommun

Sam manträdesprotokoll

2014-06- 17

Järna kommundelsnämnd

§ 132

14 (38)

Information -Speceristen 5
Dnr Jä 14/03

Sammanfattning av ärendet

Assienah Mooki Morosini informerar nämnden om planförslag för Speceristen 5.
Nämnden har tidigare beslutat om att planförslaget sänds ut på granskning.
Förslaget kommer att gå ut på samråd under sommaren. Ärendet beräknas
återkomma till nämnden under hösten.
Nämnden tackar för informationen.
Beslutet expedieras till
Akten
Assienah Mooki Morosini/samhällsbyggnadskontoret
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Samhällsbyggnadskontoret informerar
Dnr Jä 14/03

Detaljplan Farstanäs

Christina Svartsjö informerar om att samrådet för detaljplan Farstanäs nu är
avslutat, Länsstyrelsen har inte inkommit med några synpunkter ännu. Många av
de inkomna synpunktema är av negativ art, man anser bland annat detaljplanen
strida mot naturreservatreglerna och är orolig för vad privatiseringarna kommer
att innebära. Det finns dock även en del positiva röster bland de synpunkter som
har lämnats, bland annat tycker man att stugorna är ett bra komplement till
campingen, om bara husvagnarna f'ar stå kvar. Camparna vill även att
husvagnarna ska få stå på uppställningsplats under vintertid. Kontoret
återkommer till nämnden under hösten.
Kallfors uppsamlingsväg

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om ett avtal med villkor kring
uppsamlingsvägen för Kallfors. Kommunfullmäktiges beslut om detaljplan
upphävdes av länsstyrelsen 2013. Tillämpningen av lagstiftningen för privata
exploatörers möjlighet att uppföra allmänna anläggningar har skärpts vilket
innebär svårigheter för exploatören att, utan planstöd, hantera utbyggnad av
väg/Gång- och cykelväg/belysning mm.
Kommunen och exploatören är därför överens om att avsluta det avtal som
kommunfullmäktige fattade beslut om 2012.
Det innebär att det inte längre finns några förpliktelser eller ansvar på
kommunen gällande vägen. Markägaren fortsätter att exploatera området och har
vid samtal sagt att planer finns om att ansöka hos Lantmäteriet om att upprätta
en gemensamhetsanläggning som skall hantera drift och underhåll för allmänna
anläggningar.
Jäv

Linda Älegård (S) och Peter Gustavsson (M) anmäler jäv och deltar inte under
informationen om Kallfors uppsamlingsväg.
Trädinventering

Nämnden har aktualiserat frågan om en trädinventering. Ove Lundgren
informerar om vilka riktlinjer och dokument, bl.a. skogsskötselplanen, som styr
verksamheten idag. Önskar nämnden någon komplettering eller förtydligande
kan frågan tas upp som ett särskilt ärende vid nästa sammanträde.
Justerandes signum
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16 (38)

Beslutet expedieras till
Akten
Christina Svartsj ö/Samhällsbyggnadskontoret
Magnus Bengtsson/Samhällsbyggnadskontoret
Ove Lundgren/Miljökontoret

Justerandes signum

/ ri)L
7ft!
(

J

l

.

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-06-25
l

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

17 (38)

Möjlighet till endurobana i Järna

§ 134

Dnr Jä 12/30

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare utrett möjligheten till att utnyttja delar av
marken mellan järnvägen och motorvägen för en endurobana. Tidigare uppdrag
avslutades då det gemensamma intresset avtog.
Förfrågan har emellertid väckts från föreningen och Samhällsbyggnadskontoret
föreslår därför Järna kommundelsnämnd att kontoret tilldelas ett uppdrag att
utreda möjligheten att förlägga en endurobana i området enligt bilaga.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-02
Bilaga l, översiktskarta
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar avslag till kontorets förslag om att
utreda förutsättningarna att förlägga endurobana i området enligt bilaga l med
motiveringen att området är ett framtida utvecklingsområde som berörs av
Ostlänken, ev. industriutbyggnad eller naturskyddsområde.
Richard Hoffman (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Gunnar Karlsson (S) yrkar bifall till ordförande Hanna Klingborgs (MP)
yrkande.
Proposition

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande om
avslag till kontorets förslag gentemot Richard Hoffmans (M) yrkande om bifall
till kontorets förslag och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering

Richard Hoffman (M) begär votering.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) föreslår voteringsordning:
Ja-röst bifaller Hanna Klingborgs (MP) yrkande om avslag till kontorets förslag.
Nej-röst bifaller kontorets förslag.

Justerandes signum

·~
.,
l

Anslagsdatum

2014-06-25

Utdragsbestyrkande

Södertälje kommun

2014-06-17

sa m manträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 134

18 (38)

Voteringsordningen bifalls och voteringen ger följande utslag:

forts.
Ja-svar: Ordförande Hanna Klingborg (MP), Linda Älegård (S), Gunnar
Karlsson (S), Britt-Marie J:sson Arringe (S), Ingvar Karlsson (S), Elisabeth
Björk (V).
Nej-svar: Richard Hoffman (M), Per-Anders Fritshammar (C), Sven-Erik Hult
(M), Christer Erlandsson (FP), Ingrid Hult (SD)
Resultatet av voteringen ger 6 ja-röster mot 5 nej-röster
V eteringen utfaller i enlighet med ordförande Hanna Klingborgs (MP) yrkande
om avslag till kontorets förslag om att utreda förutsättningarna att förlägga
endurobana i området enligt bilaga l med motiveringen att området är ett
framtida utvecklingsområde som berörs av Ostlänken, ev. industriutbyggnad
eller naturskyddsområde.

Reservationer

Richard Hoffman (M), Christer Erlandsson (FP), Per-Anders Fritshammar (C)
och Ingrid Hult (SD) inkommer med en skriftlig reservation. Se bilaga§ 134.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden avslår förslaget om att uppdra till kontoret att utreda förutsättningarna
att förlägga enduro bana i området enligt bilaga l.

Beslutet expedieras till
Akten
Sbk!Mex
Sbk/Upplåtelse och tillstånd

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25

l

Reservation i Järna kommundelsnämnd.
Ärende 13 "Möjlighet till Endurobana" Dnr Jä 12/30
Ärendet:
Sammhällsbyggnadskontoret har tidigare utrett möjligheten att utnyttja delar av Tuna
skogen i Järna Kommundel till en Endurobana. Utredningen avstannade då
möjligheten till att forlägga banan till Almnäs kom upp. Men nu kommer
tjänstemännen ut till oss i Järna och vill:
l. Uppdra till kontoret att utreda forutsättningarna att fOrlägga Endurobana i
området Tuna skogen mellan järnvägen och motorvägen.
2. Tjänstemännen vill återrapportera till nämnden senast 2014-09-30.
3. Kostnaderna skulle finansieras inom drifts budgeten.
Till ärendet hör att inom området kommer Ostlänken att dras om några år! Det
betyder att det kommer inte att exploateras eller bebyggas på något sätt i framtiden.
Vi ifrån Alliansen & SD anser att det måste utredas! Vidare ser vi möjligheterna till
att foreningen som väckt frågan igen f'ar en ny plats for sitt idrottsutövande. Som
också kan innebära att vi får arbetstillfållen till Järna. Om det blir en bra bana så finns
det ett stort intresse att kunna arrangera tävligstillfållen som på gamla Tuvängen i
Södertälje. Vi ser också fordelar med att slippa ha våra ungdommar körandes om
kring på gator och stigar i kommunen.
Trots Vädjan till majoriteten "S,MP & V" så vill dom inte ens att en utredning skall
genomfOras vilket vi i Alliansen & SD reserverar oss starkt emot, majoriteten ser inte
framåt till våra innevånares bästa!
....---;;
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Ingrid Hult SD

j

Christer Erlandsson FP

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 135

19 (38)

Information - Moraån
Dnr Jä 14/03

Sammanfattning av ärendet

Ove Lundgren informerar nämnden om Moraån. Frågan berör flera områden som
fiskvård, vattenverksamhet, kulturminnesvård, rekreation mm. Ett möte med
Länsstyrelsen har ägt rum den 27 maj där man diskuterade kulturvård, fiskevård
och vattenverksamhet mm och hur själva utredningsarbetet ska drivas vidare. Ett
uppföljningsmöte ska hållas den 18 september.
Jonas Edlund, Litoralis naturvårdskonsult informerar allmänt om möjligheter att
förena de olika intressen som finns förknippat med Moraån. Han presenterar
ideer om olika möjliga lösningar för Moraån. Finansieringsfrågan ingår som en
del i utredningen varvid möjligheterna till extern finansiering är viktigt för ett
genomförande.

Nämnden tackar för informationen.
Beslutet expedieras till
Akten
Ove Lundgren/Miljökontoret

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-06-25
l

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprot okoll

20 (38)

Järna kommundelsnämnd

§ 136

Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt
socialtjänstlagen till personer över 65 år korttidsboende och ledsagning
Dm Jä 14/54

Sammanfattning av ärendet

Äldreomsorgsnämndens ordförande har gett kontoret i uppdrag att göra en
översyn och förtydliga riktlinjer för korttidsboende, ledsagning och övergången
av beslutade insatser då en brukare fyller 65 år.
Huvudregeln är att efter sjukhusvistelse ska den enskilde återvända till det
ordinära boendet. Korttidsboende kan beviljas i vissa fall när den enskildes
behov av omsorg inte kan tillgodoses med punktinsatser från hemtjänsten.
Ledsagning kan beviljas till bokade besök för personer med omfattade
omsorgsbehov och/eller orienteringssvårigheter. Äldreomsorgsnämnden och
Omsorgsnämnden har sedan hösten 2012likalydande riktlinjer för insatsen stöd
och hjälp i hemmet.
Social-och omsorgskontoretet föreslår ingen ändring av riktlinjerna och att
äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner informationen.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-19
PM 2014-05-19
Järna kommundelsnäm nds beslut

Nämnden godkänner informationen.
Beslutet expedieras till
Akten
Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25

l

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd

§ 137

21 (38)

Informationsärende - Brukarinflytande inom hemtjänst
Dnr Jä 14/03

Sammanfattning av ärendet

Äldreomsorgsnämnden beslöt den 25 februari 2014 § 25 att ge kontoret i
uppdrag att redovisa hur och i vilken omfattning brukarinflytandet inom
hemtjänsten har använts och utreda hur det kan öka och vilka serviceinsatser
som kan komma i fråga för att kunna bytas mot andra insatser.
Genom enkät hos hemtjänstutförare framkommer att information om
brukarinflytande ges till alla vid starten och fortlöpande under hemtjänstinsatsen.
Möjligheten att byta serviceinsatser enligt specificerad lista har använts mest vid
större helger men övrigt i begränsad omfattning. Inom den kommunala
hemtjänsten pågår ett förändringsarbete med fokus på personalkontinuitet och
brukarmedverkan. Arbetssättet införs succesivt inom den kommunala
hemtjänsten. Förutom förändring av arbetssätt infördes den l mars 2014lokal
värdighetsgaranti. Både det arbetssätt och värdighetsgarantin ökar brukarnas
inflytande.
Kontoret föreslår att det nya arbetssättet och värdighetsgarantin f'ar genomslag
innan ytterligare förändringar genomförs och att uppföljning sker i
äldreomsorgsnämnden under våren/sommaren 2015.
Underlag

PM 2014-05-26 samt bilagor l och 2
Nämnden tackar för informationen och tar ärendet till nästkommande nämnd för
att ges ytterligare informationsunderlag.
Beslutet expedieras till
Akten
Social- och omsorgskontoret
Enhöma kommundelsnämnd
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25
l

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 138

22 (38)

Informationsärende - Arbetsmiljöverkets granskning av
skolan i södertälje
Dm Jä 14/73

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016.
Inspektionen gäller framför allt det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på kommunnivå samt på sju
grundskolor och två gymnasieskolor i Södertälje. Arbetsmiljöverket har nu
lämnat ett resultat av inspektionen både på kommunnivå och på enhetsnivå.
Arbetet med att åtgärda de identifierade bristema görs på varje skola under
rektors ledning samt på kontoret centralt i samverkan med HR och
huvudskyddsombud. Skolorna ges också stöd i sitt utvecklingsarbete, utifrån
identifierade brister, av kontoret centralt.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03
Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner informationen.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25
l

södertä lje kommun

2014-06- 17

Sammant rädesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 139

23 (38)

Läsårstider höstterminen 2015 - vårterminen 2018
Dnr Jä 14/72

Sammanfattning av ärendet

Utbildningskontoret föreslår läsårstider för läsåren 2015/16, 2016/17 och
2017/18 för grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän
förskola omfattas av läsårsförläggningen. Läsårstiderna har förankrats i A-och
K-samverkan.
Utbildningskontoret föreslår att nämnden godkänner läsårstider enligt
utbildningskontorets förslag.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20
Utbildningskontorets förslag tillläsårstider 2015/16, 2016/17 och 2017/18 för
grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän förskola
omfattas av läsårsförläggningen.
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner utbildningskontorets förslag tillläsårsförläggning för
läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.
Beslutet expedieras till
Akten
Rektorer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
Verksamhetschefer

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25
l

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

2014-06-17

Sam manträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd

§ 140

24 (38)

Lokalförsörjningsplan 2014-2019
Dm Jä 14/74

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska årligen uppdatera och revidera den långsiktiga
lokalforsörjningsplaneringen i en lokalforsörjningsplan. Syftet är att möjliggöra
planering av det framtida lokalbehovet samt med god framforhållning kunna
bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade
lokalkostnader. Lokalforsörjningsplanen ska bidra till att skapa forutsättningar
fOr ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i den kommunala
verksamheten. Nämnden foreslås godkänna lokalforsörjningsplanen.
Lokalforsörjningsplanen utgör grunden for kommande investeringsbehov.
Investeringsbelopp redovisas och beslutas i samband med kommunens mål- och
budgetprocess.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03
PM Lokalforsörjningsplan 2014-2019
Bilaga, Detaljerad lokalforsörjningsprognos 2014-2023
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden antar den del av lokalforsörjningsplanen som ansvarsmässigt berör
dem.
Beslutet expedieras till
Akten
KSK, Johan Ljöstad
Administrativ chefUk
Ekonomichef Uk
Byggprojektledare Uk
Verksamhetschef forsko la, grundskola, gymnasieskola

Justerandes signum

~

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2014-06-25

l

södertälje kommun

2014-06-17

Sam manträdesprotokoll

25 (38)

Järna kommundelsnämnd

§ 141

Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i
behov av särskilt stöd
Dnr Jä 14171

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har till kontoret uppdragit att se över likvärdigheten avseende
grundskoleelever i behov av särskilt stöd. Rapporten har baserats på en
enkätundersökning och har skickats till ett urval av våra kommunala
grundskolor.
Nämnden föreslås godkänna rapporten.
Beslutsunderlag

Urbilningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20
Frågeformulär
PM - Likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner rapporten.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25

l

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd

§ 142

26 (38)

Svar på motion från Folkpartiet "Utvärdering av
södertälje skolmodell"
Dnr Jä 14/38

Sammanfattning av ärendet

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att svara på remiss på en motion från
folkpartiet med rubriken Revidera Södertälje skolmodell (bilaga).
En extern utvärdering av Södertälje skolmodell presenterades som muntlig
information på Utbildningsnämnden 2012-06-12. Utvärderingen relaterade till
forskning inom pedagogik och arkitektur. Utbildningsnämnden tog inte ställning
till utvärderingen utan tackade för informationen.
För närvarande diskuteras revidering och utveckling av Södertälje skolmodell på
politisk nivå. Något formellt beslut om uppdrag till förvaltningen att genomföra
en utvärdering och revidering finns inte.
Det pågår för närvarande ombyggnationer på Brunnsängskolan och
Hovsjöskolan för att minska störande ljud mellan undervisningsgrupperna.
Vidare har Morabergs studiecenter fårdigställts enligt Södertälje skolmodelL
Den har en lösning med mer traditionella klassrum utan att frångå modellen.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03
Remiss motion "Revidera Södertälje skolmodell"
Utbildningsnämndens protokoll§ 112, 2012-06-12
Yrkanden

Christer Erlandsson (FP) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Proposition

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande
gentemot Christer Erlandssons (FP) och finner nämnden besluta i enlighet med
sitt eget yrkande om bifall till kontorets förslag.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25
r

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd

§ 142

27 (38)

Järna kommundelsnämnds beslut

forts.

Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservationer

Christer Erlandsson (FP), Richard Hoffman (M) och Per-Anders Fritshammar
(C) inkommer med en skriftlig reservation. Se bilaga§ 142.

Beslutet expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige
Enhöma kommundelsnämnd
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Justerandes signum

Anslagsdatum

/

~,
f

2014-06-25

Utdragsbestyrkande

a
rndag den 16 juni 2014
(/

Ang. ärende 21 med dnr Jä 14/38

Fo lkpartiet, tillsammans med övriga Alliansen, reserverade sig mot Nämndens beslut att
lämna motionen och dess förslag helt utan avseende. Yrkandet att de föreslagna åtgärderna
skulle genomföras, avslogs. Därför denna reservation.
Att bland annat nöja sig med en enda rapport baserad på intervjuer med 16 personer under år
2005. är inte ansvarsfullt,då Södertälje skolmodell djupt berört elevers, föräldrars och
skolpersonals arbetsmiljö samt därmed förutsättningar för att bedriva studier under skoltid
oavsett särskilda behov eller inte. Vidare borde Arbetsmiljöinspektionens besök nyligen ha
stämt till viss eftertanke. Sådan märks dock inte av alls vare sig i beslutet eller i synpunkter
från Majoriteten. De föreslagna åtgärderna i motionen var:
l . Genomför en mer omfattande samt helt oberoende utvärdering av skolmodellen.
2. Revidera sedan skolmodellen med utgångspunkt från utvärderingens resultat.
3. Vänta inte, ellt.r f<;>r~å ti9s- och kostnadskrävande utredningar, utan sätt en tidsgräns
för när fer@~~~'arbetsmiljön skall vara geasmförtia. ~ ~;:. ..-Jo..J.~
4. Kommande..- grundsko~ska byggas och c~trrtformning styras efter
det att en revidering av skolmodellen gjorts, inte den idag gällande.
5. Medge ett fördjupat deltagande med bl.a. Utbildningsnämnden samt Telge Fastigheter
under de olika stegen i processen fram till dess att wbä.ttJ!:ia:saRt& ftifverkligsfs:
b'"•ste-r ~~o:~e). .... 't \.
Vi har konstaterat att ytterligare pengar nu satsas på Södertäljes skolor under rådande modell.
Som flera gånger förr, fruktar vi dock att skattebetalares med möda intjänade pengar bara
försvinner in i ett svart hål. Det är oansvarigt att stressa igenom ett hafsigt underbyggt beslut,
med tanke på att i våra skolor finns fröna till det samhälle vi kommer möta inom 15-20 år.
Har vi då så bråttom till att på nytt hamna där vi var för l Oår sedan?

Ur ~

Christer Erlandsson, FP, Järna Kdn
~ juni 2 4, ·· a Kommundel

Richard Hoffman, 2 vice ordföraride i Ja na Kdn, Nya Moderaterna

CJ?/??7

e-(~

Per-Anders Fritsbammar, Centern

Bengt Adamsson, Kristdemokraterna

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll

Järna kommundelsnämnd

§ 143

28 (38)

Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet
Dnr Jä 14/79

Sammanfattning av ärendet

Kommundelsnämnderna har sedan starten haft ett system med kontaktpolitiker.
Detta innebär att flertalet ledamöter har i uppdrag att särskilt bevaka ett visst
verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde. Det behövs en utvärdering
som sammanställer för- och nackdelar med systemet så som det fungerar idag,
och kan visa på hur väl det uppfyller sitt syfte.
En utvärdering bör inhämta KDN-ledamötemas erfarenheter av och synpunkter
på kontaktpolitikeruppdraget Även en dialog med berörda tjänstemän bör hållas
för att få reda på deras synpunkter. Resultatet av utvärderingen ska rapporteras
till kommundelsnämnderna senast i november 2014.

Järna kommundelsnämnds beslut

l. Nämnden uppdrar åt kommunstyrelsens kontor att göra en utvärdering av
kommundelsnämndemas kontaktpolitikersystem.
2. Resultatet ska rapporteras till respektive kommundelsnämnd senast i
november 2014.

Beslutet expedieras till
Akten
Kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

?t;

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25

i

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd

§ 144

29 (38)

Fritidsgården
Dnr Jä 14/03

Sammanfattning av ärendet

Hewan Temesghen informerar allmänt om läget på fritidsgårdarna i Södertälje
samt Futurum i Järna. Hon redogör för planerna på en undersökning bland
ungdomar i Järna för att förbättra fritidsgårdsverksamheten och presenterar
följande förslag till utredningsuppdrag vad gäller Futurum:
l. Kultur och fritidskontoret ges i uppdrag att utreda fritidsverksamheten i
Futurum med avseende på ett förtydligat uppdrag och effektiv lokalanvändning.
2. Uppdraget ska redovisas i sådan tid att det kan utgöra beslutsunderlag inför
Järna kommundelsnämnds verksamhetsplan 2015 .
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets
förslag.
Richard Hoffman (M) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till att
kultur- och fritidskontoret ska återkomrna till nämnden med ett skriftligt
underlag för beslutet.
Proposition

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande
gentemot Richard Hoffmans (M) och finner nämnden besluta i enlighet med sitt
eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut

l. Kultur och fritidskontoret ges i uppdrag att utreda fritidsverksamheten i
Futurum med avseende på ett förtydligat uppdrag och effektiv
lokalanvändning.
2. Uppdraget ska redovisas i sådan tid att det kan utgöra beslutsunderlag
inför Järna kommundelsnämnds verksamhetsplan 2015.
Reservationer

Richard Hoffman (M), Christer Erlandsson (FP) samt Per-Anders Fritshammar
(C) reserverar sig till protokollet.

Beslutet expedieras till
Akten
Hewan Temesghen/kultur- och fritidskontoret
Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25
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Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd
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30 (38)

Medel för arrangerande av Kulturnatten Järna 2014
Dnr Jä 13/131

Sammanfattning av ärendet

Kulturkarusellen (ideell förening) i Järna har inkommit med en ansökan (ej
digitalt) om att tillsammans med andra aktörer och föreningar arrangera
Kulturnatten i Järna under hösten.
Underlag

Kultur- och fritidskontorets PM 2014-05-22
Kulturkarusellens bidragsansökan 2013-11-27
Järna kommundelsnämnds beslut

Bidragsansökan från föreningen avslås efter att nämnden 2014-05-27 § 119
beslutat att omfördela medel om l 00 tkr till Ung fritid för att samordna ekonomi
och förberedelsearbete med anledning av Kulturnattens genomförande under
hösten 2014.
Särskilda yttrande

Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med ett särskilt yttrande. Se bilaga§
145.
Beslutet expedieras till
Akten
Kultur- och fritid/Susarme Bergström

Justerandes signum

/?t!
7

l

Anslagsdatum

2014-06'-25

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande.
Ärende 24 Järna kommundelsnämnd 2014-06-17.
Dnr Jäkdn 13/131.

En ideell f"örening Kulturkarusellen har inkommit med ansökan om bidrag på 100 tkr
till Södertälje kommun! Järna kommundelsnämnd.
Undertecknad uppmärksammade Järna kommundelsnämnd på att ovan nämnda
rorening inte uppfyller av södertälje kommunfullmäktige fastställda kriterier för att
kunna få bidrag.
På sammanträdet men Järna kommundelsnämnd 2014-06-17 fattades beslut om att
avslå ovan nämnda förenings bidragsansökan.
Nämndens beslut 2014-06-17 blev att 100 tkr överförs till Ung fritid för att samordna
ekonomi och förberedelsearbete med anledning av kulturnattens genomförande under
hösten 2014.
Överförandet av 100 tkr till Ung fritid får inte bli en omväg av pengarna till föreningen
Kulturkarusellen eller annan förening som inte uppfyller av Södertälje
kommunfullmäktige uppställda kriterier för att erhålla bidrag.
Efter att kulturnatten genomförts emotser undertecknad att Järna kommundelsnämnd
får en genomgång av hur~bidrag fördelats.

(j2 ??J/

~--

Per-Anders Fritshammar. ( C )

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd
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Ansökan om bidrag 2014, Järna-Turinge Folkdansgille
Dnr Jä 13/76

Sammanfattning av ärendet

Billsta Ridklubb, Rönneberga Bygdegårdsforening och Järna-Turinge
Folkdansgille har ansökt om foreningsbidrag med 13 500 kronor for
midsommarfirande i Järna vid Rönneberga Bygdegård. Bidraget ska täcka
kostnader for ljudanläggning, dragspelare, lekledare, ytterligare dans-, musik och
sångunderhållning samt hyra av festplatsen.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-22
Järna-Turinge Folkdansgilles bidragsansökan
Yrkanden

Linda Älegård (S) yrkar bifall till kontorets forslag om att avslå ansökan till
Järna-Turinge F olkdansgille.
Richard Hoffman (M) yrkar på att bevilja ansökan till Järna-Turinge
Folkdansgille.
Proposition

Ordforande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på Linda Älegårds (S)
yrkande om att bifalla kontorets forslag gentemot Richard Hoffmans (M) förslag
om avslag och finner nämnden besluta i enlighet med Linda Älegårds (S)
yrkande.
Votering

Richard Hoffman (M) begär votering.
Ordforande Hanna Klingborg (MP) foreslår voteringsordning:
Ja-röst bifaller Linda Älegårds (S) yrkande om bifall till kontorets forslag.
Nej-röst bifaller Richard Hoffmans (M) yrkande om att bevilja bidragsansökan.
Voteringsordningen bifalls och voteringen ger foljande utslag:
Ja-svar: Ordforande Hanna Klingborg (MP), Linda Älegård (S), Gunnar
Karlsson (S), Britt-Marie J:sson Arringe (S), Ingvar Karlsson (S), Elisabeth
Björk (V).
Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25
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Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd
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§ 146

forts.

Nej-svar: Richard Hoffman (M), Lars Abrahamsson (M), Sven-Erik Hult (M),
Christer Erlandsson (FP), Ingrid Hult (SD)
Resultatet av voteringen ger 6 ja-röster mot 5 nej-röster.
Voteringen utfaller i enlighet med Linda Älegårds (S) yrkande om bifall till
kontorets förslag att bidragsansökan från Järna-Turinge Folkdansgille i Järna
avslås på grund av att enligt kommunens bidragsregler kan inte bidrag beviljas
till arrangemang som är återkommande.
Järna kommundelsnämnds beslut

Bidragsansökan från Järna-Turinge Folkdansgille i Järna avslås på grund av att
enligt kommunens bidragsregler kan inte bidrag beviljas till arrangemang som är
återkommande.
Jäv

Per-Anders Fritshammar (C) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen
av ärendet.

Beslutet expedieras till
Akten
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist
Järna-Turinge Folkdansgille

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll

33 (38)

Järna kommundelsnämnd

§ 147

Nämndledamöter informerar
Dm Jä 14/38

Kjell Bohman (SD) presenterar sig som ny ersättare i nämnden.
Richard Hoffman (M) informerar om Moraåns Vänners inbjudan till fika vid
Picknick-udden söndagen den 22 juni mellan kl. 15.00-1 7-00.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25

l

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

Sam manträdesprotokoll

2014-06-17

Järna kommundelsnämnd
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Kontoret informerar
Dnr Jä 14/03

Nämndsekreterare Josefine Schiitzer informerar nämnden om att Yessica
Manzano Garcia som ska vikariera under tiden för när Josefine Schiitzer är
föräldraledig inte kunde närvara vid dagens sammanträde men istället
presenteras för nämnden vid höstens första sammanträde.

Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25
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södertälje kommun

Sammanträdesprotokoll

2014-06-17
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Järna kommundelsnämnd

§ 149

Anmälningsärenden
Dm Jä 14/03

Medborgarbrev

Brev från Allan Sundqvist, Till kommundelsnämnden i Järna kommundel, 201204-04
Svar från ordforande Hanna Klingborg, Till Allan Sundqvist, 2014-06-03
Brev från Allan Sundqvist, 2014-06-03
Svar från ordforande Hanna Klingborg, Till Allan Sundqvist, 2014-06-13
Järna kommundelsnämnds sammanträde 2014-05-27, inkom Södertälje kommun
2014-05-28
Svar till Aurora Unge, 2014-06-17
Trafikverket
Skrivelse till Trafikverket från Järna kommundelsnämnd "Trafiken på väg 515
ökar närTvetatippen bygger ut med fler kunder från Stockholm" Skickad till
Trafikverket ,Helena Sundberg samt för kännedom till Ulrika Abrahamsson,
samhällsbyggnadskontoret.
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2014-05-28 §59 "Uppfoljningsplan for verksamhet inom
äldreomsorgen 2014-20 16"
Protokollsutdrag 2014-05-28 § 60 "Reviderat forfarande for anmälan till
Inspektionen for vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden"
Protokollsutdrag 2014-05-28 § 61 "Boendeplan inom äldreomsorgen 20152017"
Enhörna kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2014-05-26 § 49 "Boendeplan inom äldreomsorgen 20152017"
Protokollsutdrag 2014-05-26 §50 "Uppfoljningsplan for verksamhet inom
äldreomsorgen 2014-20 16"
Protokollsutdrag 2014-05-26 §51 "Reviderat forfarande for anmälan till
Inspektionen for vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden"
Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Protokollsutdrag 2014-05-27 § 49 "Uppfoljningsplan for verksamhet inom
äldreomsorgen 2014-20 16"
Protokollsutdrag 2014-05-27 §50 "Boendeplan inom äldreomsorgen 20152017"
Protokollsutdrag 2014-05-27 §51 "Reviderat forfarande for anmälan till
Inspektionen for vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden"
Protokollsutdrag 2014-05-27 § 52 "Inforande av socialstyrelsens modell Äldres
Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-25

l

Utdragsbestyrkande

södertälje kommun

2014-06-17

Sammanträdesprotokoll
Järna kommundelsnämnd
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behov i centrum (ÄBIC)"
Äldreomsorgsnämnden

Protokollsutdrag 2014-05-28 § 43 "Boendeplan inom äldreomsorgen 20152017"
Protokollsutdrag 2014-05-28 § 44 "Uppföljningsplan för verksamhet inom
äldreomsorgen 2014-2016"
Protokollsutdrag 2014-05-28 § 46 "Reviderat förfarande för anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden"
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-06-16 § 92 "Avsägelser av uppdrag"
Protokollsutdrag 2014-06-16 § 93 "Val"
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över "Förstudie väg 57 Gnesta- E4", 2012-09-10
Yttrande över "Vägplaneförslag väg 57 Gnesta- E4", 2013-07-10
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisade anmälningsärenden.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Kultur- och fritidskontoret

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2014-06-04, nr 14-17 § 17
Samhällsbyggnadskontoret

Bygglov, Kallfors 1:283, Dnr 2014-00570,2014-06-05
Slutbevis, Jumsta 2:43, Dnr 2012-00423, 2014-06-02
Slutbesked, Kallfors l :267, Dnr 2012-01782, 2014-05-26
Bygglov samt startbesked, Skilleby 4:59, Dnr 2014-00711, 2014-05-21
Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:243, Dnr 2013-00527,2014-05-26
Bygglov samt rivningslov, Glibotarp l :3, Dnr 2014-00401, 2014-06-05
Bygglov samt startbesked, Bilderboken l, Dnr 2014-01146, 2014-06-05
Startbesked, Svarttorp 2:3, Dnr 2014-00526, 2014-06-10
Protokoll tekniskt samråd, Svarttorp 2:3, Dnr 2014-00526, 2014-06-02
Avslut utan slutbevis, Almvik l :l, Dnr BI 08-0 l 07, 2014-06-1 O
Slutbevis, Båtplatsen 6, Dnr BI 09-0180, 2014-06-10
Järna kommundelsnämnds beslut

Nämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Dnr Jä 14/04

Rapport frän möte a ng. Väg 57.

Ett möte har hållits mellan fastighetsägare längs Väg 57, politiker från Järna
kommundelsnämnd samt berörda tjänstemän från kommunen. Kommunen
skriver nu på ett yttrande till Trafikverket gällande väg 57.
Kommundelsnämnden har beslutat om att lämna ett eget yttrande, uppdraget att
lämna ett yttrande från nämnden senast den 27 juni, ges tilllilla presidiet.
Utvärdering till kommunstyrelsen om kommundelsnämndernas
kontorssamarbetet organisation

Beslut har fattats i kommunstyrelsen. Underlag bifogas.
Slaget om Järna

Fotbollsmatchen "Slaget om Järna" äger rum den 29 juni kl.15.00. Evenemanget
har vänt sig till nämnden i avsikt att få hjälp kring säkerhet och ordning. Kulturoch fritidskontoret jobbar med evenemanget. Beslut för eventuella kostnader
som belastar nämnden tas på ordförandebeslut
Brevväxling frän Allan Sundqvist

Handlingar finns i anmälningspärmen samt på mail till nämnden. Skrift från
Allan om Järnas samtida politiska historia delas ut på sammanträdet.
Information om Järna SK

Anders Bengs informerar om Järna SKs utökade verksamhet i ishallen. Baserat
på ishockeyförbundets rekommenderade träningstider för barn i olika åldrar
saknar Järna SK ca 37% av utökade istider, detta utan att istid för allmänheten
är inräknad. Kostnaden för att anlägga ytterligare en isbana skulle vara ca 3,5
mkr.
Brev frän Aurora Unge

Anders Bengs närvarar för att svara på frågor kring medborgarbrevet, förslag på
svar finns i anmälningspärmen.

Beslutet expedieras till
Akten
Anders Bengs/samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-25
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