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§ 130 Protokollets justering
Dnr: J ä 15/0 l

Sammanfattning av ärendet
Viveca Rabenius (FP) utses att jämte ordförande Hanna Klingborg (MP) justera dagens
protokoll. sekreteraren tillkännager att justeringen kommer att äga rum 2015-09-03 kl. 11.00 i
Södertälje stadshus.

Kopia skickas till

Akten

Just~ randes signu ~e

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 131 Ärendebalanslistor
Dnr: Jä 15/02
Sammanfattning av ärendet
Ärendebalanslistor 2015-08-20
Ärendebalanslistor plan- och byggärenden 2015-08-20
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner ärendebalanslistoma.
Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 132 Fastställande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Ärendet Uppdrag om lokalöversyn samt mötesplatser i Järna utgår från dagordningen.

Till övriga frågor läggs Tunga trafiken genom Järna.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan med ovanstående ändringar och tillägg.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

.111L- IJ R

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 133 Samhällsbyggnadskontoret informerar
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Christina Svartsjö från samhällsbyggnadskontoret informerar och svarar på frågor om Farstanäs,
del av Farsta l: l.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2015-08-27 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

8 (31)

§ 134 Detaljplan för Församlingen 27 och 28 - muntlig
information
Dnr: Jä 13/51
Sammanfattning av ärendet
Assienah Mooki Morosini från samhällsbyggnadskontoret informerar om detaljplan för
Församlingen 27 och 28. Detaljplanen är flexibel och ett flertal olika typer av boenden med
mindre kompletterande verksamheter för handel, skola, kontor och kultur är tänkbara. Innan
planen antas så ska en arkeologisk undersökning göras, en bullerutredning har tagits fram för
området och finns med i granskningshandlingarna. Kring den gamla brandstationen finns idag
en varsamhetsbestämmelse men inget rivningsförbud.
Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
gruppboende, Farsta 1:3, Solåkrabyn 5, i södertälje
Dnr: Jä 15/74
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gruppboende och nybyggnad av två
förrådsbyggnader. Gruppboendet uppförs i två våningar med en byggnadsarea på 649 m2 och
bruttoarea på 745m2 . Förrådsbyggnaderna uppförs i en våning med en sammanlagd
byggnadsarea/bruttoarea på 36m2 .

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om
bygglov för sökta åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-10
Ansökan inkom 2015-02-09
situationsplan inkom 2015-06-04
Planritning för gruppboende inkom 2015-02-09
Plan- och sektionsritning för gruppboende inkom 2015-02-09
Plan-, fasad- och sektionsritning för förrådsbyggnader inkom 2015-02-09
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2015-02-09
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Susanne Bergström (S) yrkar bifall till kontorets förslag.
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Ansökan om bygglov beviljas för nybyggnad av gruppboende samt förrådsbyggnader på
fastigheten Farsta l :3.
2. Sökanden debiteras en avgift på 27 394 kronor. Räkning kommer att sändas separat.

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning

Sökanden!Byggherren
Fastighetsägaren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Beslutet expedieras till

Lokala skattemyndigheten
Kontrollansvarig, Ingmar Eriksson, e-post: ingmareriksson@telia.se
Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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Kungörelse expedieras till

Fastighetsägare till: Farsta 1:1,1:10,1:11,1:12,1:13,1:14,1:15,
1:17,1:18,1:19,1:20,1:21,1:22,1:23,1:241:28, 1:31,1:32, 1:4,1:5,1:6,1:7, 1:8 och 1:9 samt
Råknäs 11:1, 11:6 och 6:1
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§ 136 Resultatredovisning grundskolan
Dnr: Jä 15/18
Sammanfattning av ärendet
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av resultat
för grundskolan ske i september.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-11
Bilaga, Resultat grundskolan vtl5

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan.

Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg 2016
Dnr: Jä 15/70
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter for att sedan
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-17
PM 2015-07-17
Järna kommundelsnämnds beslut
Taxorna for forskaleverksamhet och skolbarnomsorg fastställs i enlighet med bifogat PM
daterat 2015-07-17, samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Utbildningskontoret/Lena Henlöv
Kommunstyrelsens kontor/lngela Heden
Akten

Justerandes signum
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§ 138 Information till nämnder med ansvar för
undervisningslokaler
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Ulrica Olsson från miljökontoret informerar om krav på undervisningslokaler enligt
miljöbalken. Nämnder i Södertälje kommun som har ansvar för undervisningslokaler där
tillfälliga byggnader finns kommer att föreläggas av miljökontoret för att besiktiga dessa
lokaler. Järna kommundelsnämnd har inget ansvar för undervisningslokaler där tillfälliga
byggnader finns och kommer således inte att föreläggas.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Uppdrag om allmänhetens åkning i ishallen i Järna
- muntlig information
Dnr: Jä 15/64
Sammanfattning av ärendet
I juni 2015 gav Järna kommundelsnämnd Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att se över
istiderna i Järna, och se till att schemat för säsongen 2015/2016 har tillfredsställande tider för
allmänheten både på vardagar och på helger (2015-06-18 § 123).

Anders Siljelöf från kultur- och fritidskontoret informerar om de förslag till ändrade tider för
allmänhetens åkning i ishallen i Järna som kontoret har bedömt som rimliga. Ändringen och den
smärre utökningen av allmänhetens åkning innebär inte någon direkt minskning av Järna
sportklubbs tillgång på tid. Nämnden är positiv till de nya förslag som presenteras och ställer sig
bakom de förslagna tiderna för allmänhetens åkning.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

~
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Anslagsdatum
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§ 140 Ett attraktivt Järna centrum
Dnr: Jä 15/27
Sammanfattning av ärendet
Järna kommundelsnämnd fattade 2015-02-05 § 13 beslut att utse presidiet till nämndens utskott,
i enlighet med 6 kap 33 §kommunallagen kan nämnden uppdra till utskottet att besluta å
nämndens vägnar.

Med anledning av att beslut kan komma att behöva fattas brådskande i ärendet Ett attraktivt
Järna centrum föreslås att utskottet genom delegation får beslutanderätt i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-19
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar att delegera beslutanderätten gällande Ett attraktivt Järna centrum till
presidieutskottet.
Beslutet skickas till

Marie Edling/samhällsbyggnadskontoret
Akten

Justerandes signum
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§ 141 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr: Jä 15/77
Sammanfattning av ärendet
Äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden har under 2012 antagit ett
styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskriften omfattar både
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att skapa en systematik
för att utveckla och säkra kvalitet. Centralt i detta är en struktur för verksamhetens ledning och
styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Sedan 2012 har justeringar och
revideringar av vissa rutiner i kvalitetsarbetet skett. Social- och omsorgskontoret har därför
utarbetat ett förslag till reviderat styrdokument avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Kontoret föreslår nämnden att föreliggande förslag, benämnt Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete- Styrdokument (upprättat 2015-07-23) fastställs att gälla för
verksamhet inom nämndens ansvarsområde samt beslutar att tidigare antagna styrdokument
upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-23
Sammanställning av revideringar
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete- styrdokument, upprättat 2015-07-23
Järna kommundelsnämnds beslut
Social- och omsorgskontorets förslag till reviderat styrdokument, benämnt Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete- Styrdokument (upprättat 2015-07-23), fastställs att gälla för
verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Tidigare antagna styrdokument upphör därmed att
gälla.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens kontor
Akten

Justerandes signum
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§ 142 Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen
Dnr: Jä 15/67
Sammanfattning av ärendet
I socialtjänstlagen finrts särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 §§ 4-6. I lagen fastslås att
kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas
fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen.

Enligt tidigare beslut sker en utbyggnad 2016 med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. 2017
planeras ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter. Enligt
befolkningsprognosen behövs ytterligare ett vård-och omsorgsboende med 50-60 lägenheter
2021-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-01
PM 2015-07-01
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2016-2018, som innebär utbyggnad av nio
lägenheter på Wijbackens vård-och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och
omsorgsboende med 54 lägenheter 2017, antas.
2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2016-2018.

Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Handlingsplan e-hälsa 2015-2019
Dnr: Jä 15/73
Sammanfattning av ärendet
Äldreomsorgsnämnden tog 2014 beslut om en handlingsplan för e-hälsa för 2014-2018.
Handlingsplanen för e-hälsa är en del i det arbete som följer av årsvisa överenskommelser om
"Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten", som Sveriges
kommuner och landsting tecknar med regeringen. Syftet med överenskommelserna om e-hälsa
har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser,
verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik.

Föreliggande förslag till handlingsplan för e-hälsa för 2015-2019 är en revidering av tidigare
plan. Planen innehåller en beskrivning av finansiering, organisation och samverkan för arbetet
med e-hälsa i Södertälje kommun samt pågående projekt. Därutöver finns en strategisk
bedömning inför framtiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-06
Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019,2015-08-06
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa 2015-2019.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Information - Brukarinflytande hemtjänsten
uppföljning juni 2015
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Marie Lilliebladh från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och
svara på frågor gällande Brukarinflytande hemtjänsten-uppföljning juni 2015.

Nämnden tar del av informationen.

Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Uppföljning hemtjänst 2015
Dnr: Jä 15/69
Sammanfattning av ärendet
Idag finns Il utförare av hemtjänst enligt LOU i Södertälje (inkl. egen regi och nattpatrull).
Generellt uppfyller utförarna de krav som specificerats i avtalet med Södertälje. All personal
som blivit intervjuade har varit engagerade, öppna och visat ett stort intresse att vilja brukarna
väl. Verksamheterna har rutiner som är kända av omvårdnadspersonalen. Utförarna arbetar med
att utveckla kvaliten på olika sätt genom APT, utbildningsdagar och grupparbeten.
Samarbetet med kommunen upplevs i stort som bra. Det finns en klart uttalad önskan att
regelbundet träffa biståndshandläggarna. Däremot upplevs inte samverkan med primärvården
rakt igenom som positivt. Man upplever skillnader mellan vårdcentraler och då framför allt
gällande delegering.
Uppföljningen har identifierat brister men inte av den omfattningen att det har krävts
omedelbara åtgärder och åtgärdsplaner. Under 2016 kommer kontoret att följa upp de områden
där respektive utförare fått återkoppling om att utvecklingsarbete behövs.
Samtliga utförare uppnår kravet på att 60 procent av personalen ska ha relevant
utbildning/validering. Med relevant utbildning menas undersköterska, gymnasieskolans
omvårdnadspro gram, annan jämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt
modellen Kravmärkt Yrkesroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-14
Rapport "Uppföljning hemtjänst 2015" med bilagor
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning hemtjänst 2015.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 146 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016
Dnr: Jä 15/63
Sammanfattning av ärendet
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga
kommunens självkostnader. Avgiftema beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om
förbehållsbeloppet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-21
Bilaga 2015-07-21
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 2015-07-28
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter för år 2016 inom äldreomsorgen i
enlighet med social- och omsorgskontorets förslag, med tillämpning från och med den l
januari 2016.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens kontor/lngela Heden
Kommunala pensionärsrådet
Akten

Justerandes signum

~

Anslagsdatum

[IQ_

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2015-08-27 l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 147 Information - äldres behov i centrum
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Marie Lilliebladh från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och
svara på frågor gällande Å.ldres behov i centrum.

Nämnden tar del av informationen.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 148 Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen
till personer över 65 år - revidering
Dnr: Jä 15/65
Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år har
genomförts för att överensstämma med andra fattade beslut av organisatorisk eller administrativ
art inom kommunen.
Införandet av arbetsmetoden ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) innebär att riktlinjerna ska
omarbetas i sin helhet, hur och när kommer att avgöras i ett senare skede av processen för
införandet. I avvaktan på ytterligare beslut om ÄBIC föreslås att endast smärre förändringar.
Social och omsorgskontoret föreslår att föreslagna förändringarna i riktlinjen för vissa insatser
enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-26
Förslag till ändringar/ uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänsten till personer över 65 år 2015-06-26
Järna kommundelsnämnds beslut
Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år ändras i enlighet med
bilagt ändringsförslag daterat 2015-06-26.

Beslutet skickas till

Myndigheten för äldre och funktionsnedsatta
Akten

Justerandes signum

100

Anslagsdatum

U(j(

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll l 2015-08-27 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 149 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
"Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna"
Dnr: Jä 15/41
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till Kommunfullmäktige om att införa förbud mot
E-cigaretter i grundskolorna. Sverigedemokraterna anser att farorna med dessa cigaretter inte är
helt klarlagda och att risken med dem är att de kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter.
Sverigedemokraterna hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det i Södertälje kommuns
grundskolor införs förbud mot E-cigaretter. I bifogat PM beskriver kontoret vad E-cigaretter är,
rättsläget samt andra myndigheters ställningstagande. Sammanfattningsvis föreslår kontoret att
samma regler bör gälla för e-cigaretter som för vanliga cigaretter. Det innebär att kontorets
förslag är att bruk av E-cigaretter bör förbjudas på Södertälje kommuns grundskolor och
gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-24
PM 2015-06-24
Motion, ankom 2015-03-23
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med Socialdemokraternas (S),
Vänsterpartiets (V) och Miljöpartiets (MP) förslag som lyder enligt följande:

"Södertälje skolor ska vara drogfria miljöer och det finns sedan tidigare regler kring detta. I
Södertälje kommuns Riktlinjer for en trygg skolmiljö med arbetsro redogörs för dessa regler.
I riktlinjerna meddelas att drogförbudet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika samt
läkemedel som inte ordinerats av läkare.
Då e-cigaretter (med nikotin) enligt läkemedelsverket ska klassas som läkemedel omfattas dessa
därmed av dessa regler och e-cigaretter (med nikotin) är därmed redan förbjudna i samtliga
kommunala skolor.
För nikotinfria e-cigaretter saknas idag lagreglering (precis som andra typer av tobaksfria
cigaretter). I detta fall bör e-cigaretter betraktas på samma sätt som till exempel tobaksfria
cigaretter eller tobaksfria vattenpipor. Utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag för
justering av Riktlinjer for en trygg skolmiljö med arbetsro så att även bruk av dessa
substitutprodukter som huvudregel är otillåtna i våra kommunala skolor (på samtliga nivåer, inte
enbart grundskolan).
(S)(V)(MP) föreslår Järna kommundelsnämnd besluta:
l. Att anse motionen besvarad

Justerandes signum
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2. Att ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer för en
trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e-cigaretter
och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor."
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden anser motionen besvarad
2. Nämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer
för en trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria ecigaretter och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Utbildningskontoret/Lena Henlöv
Akten

Justerandes signum

-~

Anslagsdatum

V((

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2015-08-27 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 150 Yttrande över förvaltningens underlag Mål och
Budget
Dnr: Jä 15/66
Sammanfattning av ärendet
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 presenterades den 11
juni 2015 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfåll e att senast den
31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-11
PM inklusive bilagor 2015-06-11
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) lämnar förslag på beslut till Yttrande över förvaltningens
underlag Mål och Budget, att:

Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen.
Deltar ej i beslutet
Moderatema deltar inte i beslutet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen.
Särskilt yttrande
Moderatema lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga § 150A)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi
Akten

Anslagsdatum

Justerandes signum

~
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§ 151 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 15/03

•
•
•
•

Ingvar Karlsson (S) informerar om en inbjudan till nämnden att besöka metallföretaget
Smedjan.
Susanne Bergström (S) informerar om invigningen av Västergårds Arena den 5
september.
Susanne Bergström informerar om att Enehallen har fått nytt golv.
Jacob Kiehn Jensen (S) informerar om invigning av ett musikhus i ICAs gamla
centrallager i Järna, musikhuset riktar sig mot hela Södertälje kommun, invigningen
kommer att äga rum den 17 oktober.

Information från ordförande Hanna Klingborg (MP)
•

•
•
•

Ordförande har haft kontakt med Kerstin Ahlbeck för att få en bild av hur sommaren har
varit. Kerstin Ahlbeck slutar under hösten som verksamhetsledare på Järna fritidsgård,
liksom Hewan Temesghen slutar som chefför ung fritid.
Inbjudan till nämnden att besöka hembygdsföreningen den 3 september kl. 14.00.
Inbjudan till nämnden att besöka föreningen Under tallarna den l oktober kl. 16.00.
Medborgardialog den 8 september kl. 15.00-18.00.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 152 Kontoret informerar
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Ingen information från kontoret.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 153 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 15/03
Kommunfullmäktige

•
•

Protokollsutdrag 2015-06-15, § 139 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30
april2015
Protokollsutdrag 2015-06-15, § 140 Revidering av taxor och avgifter för
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Kommunstyrelsen

•

Protokollsutdrag 2015-06-11, § 120 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30
april2015

Länsstyrelsen

•
•
•

Beslut, ankom Södertälje kommun 2015-07-27, dnr Jä 15/38, Överklagande ifråga om
detaljplan för delar av väg 57 genom Järna tätort, Södertälje kommun
Laga kraft, ankom Södertälje kommun 2015-07-27, Dnr Jä 15/22, § 119 Upphävande av
del av detaljplan för Eneområdet och Eneskolan inom Järna kommundel i Södertälje
Överklagande, ankom Södertälje kommun 2015-08-18, dnr Jä 15/38, Överklagande av
Länsstyrelsens beslut avseende detaljplan för delar av väg 57 genom Järna tätort,
Södertälje kommun (4031-17083-2015)

Allmänhet

•

Mailkorrespondens gällande trafikregler i Järna mellan allmänhet och Hanna Klingborg,
Dnr Jä 15/03, ankom Södertälje kommun 2015-08-18

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten

Justep : tsignum

uK

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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kommun

l Järna
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§ 154 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 15/18
Samhällsbyggnadskontoret
• Interimistiskt slutbesked, Kallfors l :272, Dnr 2013-02181, 2015-06-1 O
• Avskrivning, Kallfors 1:199, Dnr 2014-01074,2015-07-07
• Avskrivning, Kallfors 1:207, Dnr 2014-01077,2015-07-07
• Avskrivning, Överjärna-Kärr l :6, Dnr 2015-00499, 2015-06-17
• Bygglov samt startbesked, Syrenen 14, Dnr 2015-01539, 2015-07-09
• Bygglov samt startbesked, Vindbryggan l, Dnr 2015-01094,2015-07-14
• Bygglov samt startbesked, Kallfors l: 199, Dnr 2015-00909, 2015-07-07
• Bygglov samt startbesked, Kallfors l :207, Dnr 2015-00795, 2015-07-07
• Bygglov samt startbesked, Kallfors l :240, Dnr 2015-0165 8, 20 15-07-07
• Bygglov samt startbesked, Smycket 2, Dnr 2015-00860, 2015-07-08
• Bygglov samt startbesked, Svarttorp 2:4, Dnr 2015-00750,2015-07-01
• Bygglov samt startbesked, Ogan 1:35, Dnr 2015-00742, 2015-07-02
• Bygglov samt startbesked, Rörnara l :lO, Dnr 2015-00743, 2015-07-02
• Bygglov samt startbesked, Svarttorp 2:3, Dnr 2015-00748, 2015-07-01
• Bygglov samt startbesked, Almvik l: l, Dnr 2015-0073 7, 2015-07-0 l
• Bygglov samt startbesked, Vik l: l, Dnr 2015-00752, 2015-07-01
• Bygglov samt startbesked, Backa l :l, Dnr 2015-00739, 2015-07-01
• Rivningslov samt bygglov, Råknäs 4:53, Dnr 2015-01341, 2015-07-02
• Bygglov, Kallfors 1:239, Dnr 2015-01023,2015-06-30
• Bygglov, Billsta 8:6, Dnr 2015-00645,2015-06-29
• Bygglov, Almvik, Dnr 2015-01102, 2015-06-25
• Bygglov, Säby l: 11, D nr 2015-00012, 2015-06-23
• Bygglov samt startbesked, Ytterjärna-Nibble l: l O, Dnr 2015-01291, 2015-06-23
• Bygglov, Sprängaren 2, Dnr2015-00539, 2015-06-09
• Startbesked, Bankesta 2:9, Dnr 2015-00763,2015-07-09
• Startbesked, Råknäs 4:53, Dnr 2015-01341, 2015-06-29
• Startbesked, Lufttrumman 4, Dnr 2015-01229,2015-07-01
• Startbesked, Kallfors 1:240, Dnr 2015-00812,2015-06-17
• Startbesked för lovfri åtgärd, Kallfors l :272, Dnr 2015-01249, 2015-06-29
• Startbesked, Sagan 2, Dn r 20 15-00296, 2015-05-26
• Startbesked för lovfri åtgärd, Ytterjärna-Nibble 1:10, Dnr 2015-01240,2015-06-23
• Startbesked, Maskinen 9, Dnr 2014-02043,2015-05-29
• Startbesked, Industrin 3, Dnr 2015-00720, 2015-05-18
• Startbesked, Kallfors l :244, Dnr 2015-00726, 2015-05-21
• Startbesked, Stensta 3:2, Dnr 2015-00677, 2015-05-19
• Slutbevis, Skilleby 4:91, D nr 2011-01273, 2015-05-29
• Slutbesked, Grönkullan 3, Dnr 2015-0 l 076, 2015-07-08
• Slutbesked, Kallfors 1:272, Dnr 2013-02181,2015-07-09
• Slutbesked, Billsta 10:24, Dnr 2014-00825, 2015-03-09
• Slutbesked, Kallfors l :273, D nr 2013-02108, 2015-05-28
Utbildningskontoret
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-08, 2015-06-30

Justerandes signum
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Social- och omsorgskontoret
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-09, 2015-07-27

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner delegationsbesluten.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 155 Övriga frågor
Dnr: Jä 15/04
Tung trafik genom Järna

Ledamot Peter Gustavsson (M) ställer frågan om det är möjligt att förbjuda tung trafik som
genomfartstrafik i Järna. Frågan ges till kontoret för att komma med svar till nästa
nämndsammanträde.
Kopia skickas till

Anders Bengs/samhälls byggnadskontoret
Akten

Justerandes signum
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VK
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