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§ 156 Protokollets justering
Michael Andersson (M) utses att jämte ordföranden Hanna Klingborg (MP) justera dagens
protokoll. sekreteraren tillkännager att justeringen kommer att äga rum 2015-10-07 klockan
12.30 i Södertälje stadshus.
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§ 157 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärende
• Uppdrag om trygga och säkra skolvägar samt översyn av tung trafik genom Järna.
Ärendet ges nr 18a i dagordningen.
Utgående ärende
• Information från kommunikationschefen.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signum
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§ 158 Ärendebalanslistor
Dnr: Jä 15/02
Beslutsunderlag
Ärendebalanslistor 2015-09-21
Ärendebalanslistor plan- och byggärenden 2015-09-21
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner ärendebalanslistorna samt beslutar att de fortsättningsvis inte skickas ut
tillsammans med handlingama men att nämnden får kännedom om ärendebalansen via mail.
Beslutet skickas till

Akten
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§ 159 Information om detaljplanen för Farstanäs
Dnr: Jä15/03
Sammanfattning av ärendet
Christina Svartsjö och Malin Hultman från samhällsbyggnadskontoret finns på plats för att
informera om ärendets historia.

Naturreservatet Farstanäs inrättades 1967 av Länsstyrelsen med syftet att främja bad och det
rörliga friluftslivet, diskussioner förs om kommunen eventuellt ska ta över naturreservatet.
Under 2009 kontaktade en exploatör kommunen gällande verksamheten Farstanäs campingsom i dagsläget drivs av en privat verksamhetsutövare som arrenderar mark av kommunenexploatören lämnade en planförfrågan till samhällsbyggnadskontoret samt efterfrågade att
kommunen upplät marken med tomträtt för att kunna skapa en bostadsrättsförening för de
campingstugor som exploatören ville bygga. Med anledning av exploatörens intresse av att
utöka campingen så gick ett program ut på samråd under 2010, den efterföljande detaljplanen
var sen ute på samråd under våren 2014. Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsutlåtande att det var
olämpligt med privat ägande inom området och att det eventuellt var tänkbart med ett mindre
antal stugor i anslutning till befintlig bebyggelse men att kommunen i så fall måste erhålla
dispens från naturreservatsföreskrifterna först. Under 2015 skickade kommunen en
dispensansökan till Länsstyrelsen om att godkänna 20 mindre stugor (30 kvm), bygga ut
befintliga servicehus samt ge tillstånd för en pool. Exploatören har köpt campingverksamheten
som fortsättningsvis kommer att drivas genom ett arendeavtal och kommunen kommer inte att
upprätta tomträtter på marken.
Parallellt med planhandläggningen pågår ett tillsynsärende på bygglovsenheten där man ser över
bebyggelse på campingområdet som fått permanent karaktär.

Kopia skickas till
Akten
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§ 160 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med skärmtak på Baldersbrån 6
Dnr: Jä 15/79
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak om ca 20 kvm
byggnadsarea på fastigheten Baldersbrån 6.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om
bygglov och startbesked för den sökta åtgärden.
BESLUT STARTBESKED

Tekniskt samråd behövs inte, enligt lO kap. 14 § PBL (2010:900). Åtgärden får påbörjas enligt
lO kap. 22 § PBL (2010:900).
Med detta startbesked fastställer byggnadsnämnden byggherrens förslag till kontrollplan och
bestämmer följande villkor:
• Anmälan skall göras när åtgärden påbörjas.
• Anmälan skall göras när åtgärden avslutas.
• Lägeskontroll skall utföras.
Byggnadsnämnden bestämmer att följande handlingar ska lämnas till nämnden inför beslut om
slutbesked, plan- och bygglagen l O kap. 24 § punkt 4
•
•

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att åtgärden överensstämmer med
beviljat lov.
Intyg om utförd lägeskontrolL

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-16
Ansökan inkom 2015-03-11
Förenklad nybyggnadskarta inkom 2015-03-11
bottenplan och fasad mot sydost inkom 2015-03-11
Källarplan och fasad mot nordost inkom 2015-03-11
Överplan och fasad mot nordväst inkom 2015-03-11
Byggherrens förslag till kontrollplan inkom 2015-03-11
Yrkanden
Susanne Bergström (S), Elisabeth Björk, (V) och ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall
till kontorets förslag.
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Viveca Rabenius (FP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak om ca 20 kvm
byggnadsarea på fastigheten Baldersbrån 6. Med motivering enligt kontorets

Justerandes signum
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bedömning betraktas åtgärden utgör en sådan liten avvikelse som avses i 9 kapitlet
31 § plan- och bygglagen.
2. Att bevilja startbesked för den sökta åtgärden.
3. Att påföra sökanden en avgift om 6 568 kr.

Beslutet skickas till

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:

Sökanden!Byggherren!F astighetsägaren
Fastighetsägaren till Baldersbrån 5
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till:

Fastighetsägare till Baldersbrån 7, Buskviolen 2 och Ene 14:1
Beslutet expedieras till:

Lokala skattemyndigheten
Akten
Bilagor

Överklagandeanvisning
Faktliraunderlag
Grannemedgivande från fastighetsägaren till Baldersbrån 7 inkom 2015-06-02.
Grannyttrande från fastighetsägare på Baldersbrån 5 daterat 2015-08-05
Tjänstanteckning angående erinran från granne, Baldersbrån 5 daterat 2015-08-03
Bilder från sökanden inkom 2015-09-02
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§ 161 Information- Prövning av förhandsbesked
omfattning och begränsningar
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Teresa Westman från samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om vad ett förhandbesked
innebär.
När ansökan om ett förhandsbesked inkommer till samhällsbyggnadskontoret så utreds alltid
förutsättningarna utifrån plan- och bygglagen (PBL) (och tillhörande delar av Miljöbalken).
Förhandsbeskedet kan bara tillstyrkas om det uppfyller PBL:s krav samt överensstämmer med
kommunens riktlinjer enligt framför allt översiktsplanen och ev fördjupad översiktsplan. Om
förhandsbeskedet omfattar sammanhållen bebyggelse ställs ofta detaljplanekravet enligt PBL 4
kap 2 och 3 §§om det inte finns särskilda skäl att släppa igenom ytterligare bebyggelse.
Boverket har förtydligande av vad detta innebär i "PBL kunskapsbanken",
http ://www. boverket. se/p blkunskapsbanken.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2015-10-01 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

11 (32)

§ 162 Information - Remiss om inrättande av
Brandalsunds naturreservat
Dnr: Jä 15/72
Sammanfattning av ärendet
Kommunekolog Carolirra Hillerdal Ljungqvist informerar om inrättande av Erandalsunds
naturreservat. Den främsta anledningen till att inrätta ett naturreservat är att kommunen ska
skydda och bevara viktiga naturvärden, tillgodose behov för friluftsliv och skapa en långsiktig
förvaltning för detta. Att inrättandet av Erandalsunds naturreservat sker just nu har sin grund i
att ägaren, det kommunala bolaget Telge-Erandalsund ska sälja fastigheten och naturreservatet
bör inrättas innan marken bli privatägd.

Järna kommundelsnämnd tackar för informationen.

Underlag
Remiss om inrättandet av Erandalsunds naturreservat

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 163 Lokalförsörjningsplan 2015-2020 för
ut bildningsverksam h eten
Dnr: Jä 15/75
Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter ska upprättas enligt Mål och budget 20152017. En Lokalförsörjningsplan möjliggör planering av framtida lokalbehov av skola och
förskola. Tabellerna visar differens mellan behov och kapacitet för Södertälje kommun i sin
helhet, det är totalbelopp utan någon geografisk uppdelning.

Förskola

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totalt Södertälje kommun

+ 330

+ 300

+ 270

+ 230

+ 140

+ 120

+ 100

+BO

+ 100

Exklusive kommundelar

+ 160

+ 110

+ 50

+ 30

- 40

- 60

- 70

- 90

- 80

Det behövs nya färskoleplatser i Brunnsäng, Centrum och Grusåsen. MariekällNästberga visar
enligt prognos på ett behov av tillkommande förskoleplatser.

Grundskola

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totalt Södertälje kommun

+ 440

+ 120

+ 240

+ 110

+ 100

-50

-BO

- 150

- 150

Exklusive kommundelar

+ 390

+ 80

+ 210

+ 50

- 20

- 180

- 220

- 380

- 430

Viksbergskolan F-6 med 420 elever och Brunnsängskola F-9 med 750 elever är inte ett
tillräckligt antal grundskaleplatser för området. Ett möjligt sätt att hantera detta på kan vara att
renovera de äldre skolbyggnaderna så att de uppfyller gällande myndighetskrav och permanent
upprätta en Brunnsängskola för l 050 elever. I övriga kommunen finns enligt prognos inte något
behov av tillkommande grundskoleplatser.
Nämnden föreslås godkänna lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen utgör grunden
för kommande investeringsbehov. Investeringsbelopp hanteras, redovisas och beslutas separat i
samband med kommunens mål- och budgetprocess.
FörJärnas del visar beslutsunderlaget på en underkapacitet för grundskolan. Dock har
Eneskolan byggts till under sommaren och ca l 00 nya platser har tillkommit. Därför stämmer
tillgången på lokaler överens med prognosen för antalet barn i Järna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-16
Lokalförsörjningsplan 2015-2020
Befolkningsprognos 2015-2024
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Politik%20och%
Justerandes signum
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Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar den del av lokalförsörjningsplanen som ansvarsmässigt berör dem.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Johan Ljöstad
TelgeFastigheter AB
Utbildningskontoret/Ekonomichef
Utbildningskontoret/Lokalstrateg skola förskola

Justerandes signum
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§ 164 Revidering av ansöknings- och placeringsregler för
förskola och skolbarnomsorg
Dnr: Jä 15176

Sammanfattning av ärendet
Samtliga berörda nämnder skall ta ställning till ansöknings- och placeringsregler for forskola
och skolbarnsomsorg for att sedan överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet
fattas av kommunfullmäktige.
Två externa faktorer foranleder nu f6rvaltningen att revidera gällande ansöknings- och
placeringsregler for forskola och skolbarnsomsorg. Nedan foreslås och förklaras två
forändringar for forskolan och en forändring for skolbarnsomsorgen.
Förskolan
skolinspektionen genomforde under våren 2015 en tillsyn över den pedagogiska verksamheten i
kommunen. Den enda avvikelsen som rapporterades for forskolan var att kommunens
ansöknings- och placeringsregler inte uppfyllde skollagens intentioner. I kommunens gällande
regler används begreppet behovsmånad/garantimånad när det gäller platsgarantin (under avsnitt
4). Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda plats i forskolan senast fyra månader efter
inkommen ansökan. skolinspektionen gav utifrån detta kommunen ett foreläggande om att
ändra behovsmånad/garantimånad till behovsdatum/garantidatum for att säkerställa att plats
verkligen ges inom fyra månader, räknat i dagar och inte som idag räknat utifrån månader. Den
påkallade forändringen görs nu i de reviderade reglerna.
Utöver detta har forordning (200 l: 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom forskolan och fritidshemmet" ändrats med förordning (2015:153). Ändringen medfor från
och med 2015-07-0 l att maxtaxans avgiftstak beräknas genom ett index, vilket innebär att taket
forändras infor varje år. Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år
lämna uppgift till kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta
avgiftsbeloppet per månad for det forsta, andra respektive tredje barnet i forskolan (se Dnr UN
15/0058 for mer info).
I gällande ansöknings- och placeringsregler (under avsnitt 12) finns information om
avgiftsbeloppen, då dessa varit oforändrade de senaste åren. Med den nya forordningen
förändras avgiftsnivåerna varje år vilket innebär att om avgiftsbeloppen står kvar i ansökningsoch placeringsreglerna måste dessa beslutas på nytt inför varje kalenderår. Av den anledningen
tas informationen om avgiftsbeloppen bort i de reviderade reglerna. Istället hänvisas till
kommunens hemsida där motsvarande och uppdaterad information om avgifter och belopp
finns.
skolbarnsomsorg
Då även skolbarnsomsorgen omfattas av maxtaxan och de forändringar som nu genomfors kring
denna tas informationen om avgiftsbeloppen (under avsnitt l O) bort i de reviderade ansökningsoch placeringsreglerna for skolbarnsomsorgen. Även här hänvisas istället till kommunens
hemsida där motsvarande och uppdaterad information om avgifter och belopp finns. I övrigt är
reglerna for skolbarnsomsorgen desamma som tidigare.
Justerand~~

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2015-10-01

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

15 (32)

Föreslagna fårändringar i ansöknings- och placeringsregler får fårskola och skolbarnsomsorg
börjar gälla 2016-01-0 l.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-02
Bilaga - Ansöknings- och placeringsregler för fårskola 2016-01-0 l
Bilaga - Ansöknings- och placeringsregler får skolbarnsomsorg 2016-01-0 l
Yrkande
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på ett fårtydligande av begreppet hemmavarande.
Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden tillstyrker att nya ansöknings- och placeringsregler får fårskola och skolbarnsomsorg
godkänns att gälla från 2016-01-0 l.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden

Justerandes signum
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§ 165 Uppföljning av internkontrollplan 2015 äldreomsorg
Dnr: Jä 15/05
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i december 1999 ett reglemente for internkontrolL A v reglementet
framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
internkontrolL Nämnderna har det yttersta ansvaret for internkontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och kontrollmål inom
olika rutinornråden, vilka ska ses som miniminivå for nämndernas internkontrollplaner.

Granskningarna visar goda resultat. Social- och omsorgskontoret fareslår att
äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner granskningarna enligt
internkontrollplanen for återsökning av statsbidrag for flyktingar och asylsökande, dokumentoch ärendehantering, arkivering av räkenskapsmaterial, avgiftshantering inom äldreomsorgen,
verksamhetsmått for rättsäkerhet och uppföljning av loggkontroll i vårdinformation samt
överlämna granskningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-0 l
Bilaga l - Resultat av genomförd internkontroll 2015
Järna kommundelsnämnds beslut
Utford internkontroll for 2015 godkänns.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande
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kommun
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§ 166 Remissyttrande motion "Vinnande måltider även
inom äldreomsorgen"
Dnr: Jä 15/40
Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna har den 28 april 2014 väckt en motion i kommunfullmäktige om maten inom
äldreomsorgen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag
att:

l. Ta fram en plan för hur utbudet av maträtter kan öka, så att de äldres nöjdhet ökar
2. Ta fram en övergripande strategi för hur undernäring hos Södertäljes äldre ska
förebyggas
3. Utreda i vilken mån det går att investera i tillagningskök vid varje äldreboende ·
4. Via gemensamma mötesplatser skapa möjlighet för äldre som inte vill äta i ensamhet
Social och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en
nulägesheskrivning av hur kontoret idag arbetar med att förbättra matsituationen samt förebygga
undernäring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-08
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande angående motion "Vinnande måltider även
inom äldreomsorgen" 2015-08-12
Motion av Veronica Westergård "Vinnande måltider även inom äldreomsorgen" 2015-03-27
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll l 2015-10-01 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

18 (32)

§ 167 Remiss- redovisning av uppdrag avseende behovet
av boende anpassat för äldre
Dnr: Jä 15/52
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2015 § l 08 att remittera utredningen "Redovisning av
uppdrag avseende boende för äldre" till äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden,
kommundelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, kommunala handikapprådet, kommunala
pensionärsrådet och Telge. Utredningen avser sexton uppdrag som beslutades i
kommunstyrelsen i juni 2014 och resulterade i en omfattande rapport med förslag till åtgärder i
tolv punkter. I bilagda förslag till yttrande kommenteras de olika förslagen.
Social-och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och
kommundelsnämnderna beslutar i enlighet med bilagda förslag till yttrande daterat
den 13 augusti 2015
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och PM 2015-08-13
Protokollsutdrag kommunstyrelsen§ 108 2015-05-22
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-05-04
Kommunstyrelsekontorets bilaga 2015-05-04
Rapport, Boende för äldre, redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för
äldre 2015-05-04
Järna kommundelsnämnds beslut
Förslag till yttrande daterat den 13 augusti 2015 över utredning "Boende anpassat för äldre"
överlämnas till kommunstyrelsen.
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Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

·

Särskilt yttrande.
Ärende 15 Järna kommundelsnämnd den 1 oktober 2015 Dnr: Jä 15/52 Remissredovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre.

c
l remissen redovisas i boendeplanen utbyggnad av nio lägenheter på Wijbacken 20115.
Fram till 2021-2022 präglas remissen av mycket svävande ambitioner. Eventuellt kan 100
(

lägenheter anpassade för äldre byggas under 7 år vilket innebär c:a 14 lägenheter i snitt
under denna tid. Ingenting i remissen antyder att Järna och Vårdinge finns med i
kommande byggplaner.
l kommundelarna Järna och Vårdinge med drygt 11.000 innevånare finns en åldrande
befolkning bland vilka finns en vilja att kunna bo kvar på orten på sin ålderdom. Vilket
framkom mycke tydligt i samband med att en grupp hade ambition att göra Enegården i
Järna till kollektivt boende för äldre. Behovet av att bo tryggt och bo kvar i sin kommundel
på äldre dar skall vara möjligt. Centerpartiet förordar trygghets l seniorbonde i Järna med
Norrköpingsmodellen som förebild, vilket finns i vårt budgetförslag.
Det är mycket förvånande att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

(

presenterar en boendeplan som inte innehåller någon byggnation av boende anpassat för
äldre i kommundelarna Järna och Vårdinge.
l Centerpartiets budgetförslag 2016-2018, finns budgeterat för byggnation av lägenheter

l.

anpassade för äldre i Vårdinge.

Per-Anders Fritshammar ( C )
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Tina Karlsson ( C )
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§ 168 Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek
i södertälje - för att alla ska kunna idrotta"
Dnr: Jä 15/48
Sammanfattning av ärendet
Mats Siljebrand (FP) har i kommunfullmäktige väckt en motion med rubriken "Starta ett
sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta". I motionen föreslås, mot bakgrund av
idrottens positiva effekter för samhället och enskilda, att kultur- och fritidskontoret ska ges i
uppdrag att utreda"[ ... ] förutsättningarna för ett samarbete med föreningar, organisationer och
näringsliv i syfte att bygga upp ett "Sportotek" i Södertälje kommun."

Ett Sportotek är idrottsutrustningens svar på ett bibliotek, d.v.s. en plats där allmänheten kan
låna idrottsutrustning. Tanken är att underlätta idrottsutövandet genom att sänka kostnaderna för
utrustning. Detta kan antas främst gangna personer med mindre ekonomiskt rörelseutrymme. En
positiv sidoeffekt är även att idrottsutrustning, som annars kanske skulle ha kaserats,
återanvänds.
Kultur- och fritidskontoret delar i allt väsentligt motionärens bedömningar. En utredning i linje
med motionens förslag skulle behöva inkludera frågor som finansiering och ägande, ansvar och
försäkringar, uthyrningsmodell och förvaring samt, kanske viktigast, samverkan med
föreningsliv och eventuellt det privata näringslivet. Ett eventuellt förslag om införandet av ett
Sportotek, i någon form, måste alltså utformas i samverkan med det ideella föreningslivet
Kontoret välkomnar uppdraget att öppet och i samverkan med andra intressenter utreda
förutsättningar för att införa ett Sportotek i Södertälje.
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna föreslås anta kultur- och
fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 såsom sitt yttrande över motionen "Starta
ett Sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta".
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-04
Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta"
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bifalla kontorets förslag.

Viveca Rabenius (FP) yrkar på att godkänna motionen.
Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 antas som nämndens yttrande
över motionen "Starta ett Sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta".

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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2015-10-01

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande
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§ 169 Information - ett attraktivt Järna centrum
Dnr: Jä 15/27
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengs och Marie Edling informerar om Järna centrumupprustning, hur långt man har
kommit i arbetet och vad som är planerat framöver.

stationsområdet - På den norra sidan av stationsområdet ser man över belysningen, planerar
för ett utökat cykelställ med tak samt kommer att söka bygglov för en ny anslagstavla.
På den södra sidan ser projektet också över alternativ för hastighetsdämpande åtgärder samt hur
busstrafiken skulle kunna arrangeras annorlunda mot idag, diskussioner måste föras med
Nobina och SL för vilka krav som finns från deras sida.
Uppdraget om att eventuellt arrangera om busstrafiken ingår i översynen av
trafiksäkerhetsarbete vid Södrajärnvägsgatan, stationsområdet kommer att ta tid och kan bli
verklighet först under 2016.

Klockaretorget-pollarna kommer att tas bort och i början av 2016 kommer nya kombinerade
bänkar och planteringslådor. Nya bänkar kommer och de gamla byts ut och kompletteras vid
häcken mot parkeringen.
Järna torg- För Järna torg förs fortfarande diskussioner om upprustningen, man diskuterar
lekpark och en eventuell scen i parken. Ny julbelysning kommer nu att monteras i den befintliga
höga granen samt komplettering med bänkar med bord.
Klotter - På tidigare ställd fråga gällande ansvar för klotter svarar Anders Bengs. Det klotter
som finns på kommunens fastigheter ska tas bort av kommunen medan dilemmat är det klotter
som finns på privata fastigheter där kommunen inte har något ansvar. Banverket prioriterar inte
klottersanering. Nämnden diskuterar olika möjligheter att komma till bukt med klottret, ett
exempel är att sätta upp en så kallad "graffittivägg", diskussionerna bör föras med fritidsgården
framöver. Susanne Bergström (S) informerar om appen "Felanmälan" som finns att ladda ner på
Södertälje kommuns hemsida och där man kan anmäla t ex klotter.

Kopia skickas till

Akten
Marie Edling/samhällsbyggnadskontoret
Anders Bengs/samhällsbyggnadskontoret

Justerand F

m

Anslagsdatum
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§ 170 Lokalöversyn Järna kommundel
Dnr: Jä 15/78
Sammanfattning av ärendet
Järna kommundelsnämnd uppdrog kommunförvaltningen att utreda och klarlägga Järna
kommundelsnämnds lokalbehov. Framförallt ur ett pedagogiskt perspektiv då barnantalet i Järna
minskar. Detta medförde således ett behov att utreda förutsättningarna för förändrade
användningsområden av de kommunala verksamhetslokalerna. Inom ramen för detta efterfrågas
även byggnadernas tekniska status.

Vidare uppdrogs kommunförvaltningen att pröva fritidsklubbens lokalbehov och alternativ
lokalisering för ett effektivare lokalutnyttjande. Detsamma efterfrågade för de centrumnära
lokalerna, biblioteket samt Futurum.
Kommunförvaltningen sammansatte en arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens
kontor, utbildningskontoret, social- och omsorgskontoret, kultur- och fritidskontoret och Telge
Fastigheter AB. Respektive kontor har utrett utifrån egen verksamhet sina lokalbehov samt
möj liga förbättringsområden.
I enlighet med bifogad PM föreslår kommunförvaltningen:
Utbildningskontoret har redovisat förskolans nuvarande kapacitet samt framtida behov utifrån
den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos 2015-2024. För perioden identifieras en
överkapacitet mellan 60-85 platser för respektive år. För att bemöta det sjunkande barnantalet
tog nämnden beslut om avveckling av verksamhet i Konvaljens förskola 2015-06-18 § 121 och
Telleby förskola, 2011-12-15 § 230. Tellebys förskola är sedan 2012 tomställd. Dessa två
förskolor saknar planmässiga förutsättningar för att inhysa annan verksamhet än skola.
Tomställda lokaler genererar betydande driftskostnader under en eventuell ändring av detaljplan
varför försäljning istället förordas inom ramen för Telge Fastigheters uppdrag.
Fritidsklubbsverksamheten har sin verksamhet i Gula Huset på Enevägen 6
(Fastighetsbeteckning: Församlingen 27) och kan ur verksamhetsaspekt lämpligen överflyttas
till grundskolans lokaler. Telge Fastigheter kan förbereda fastigheten för försäljning i enlighet
med pågående detaljplaneprocess.
Biblioteket förändrade behov bör styras av kultur- och fritidsnämndens antagna strukturplan.
Inom ramen för denna bör nya lokaler undersökas, detta pågår löpande. Målsättningen är att
hitta mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten efter nuvarande avtals utgång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-08-20
PM Lokalöversyn 2015, Järna kommundelsnämnd
Ajournering
Susanne Bergström (S) begär ajournering.

Mötet ajourneras kl. 19.05 och återupptas kl. 19.10.

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Yrkande
Susanne Bergström (S), Elisabeth Björk (V) och ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall
till punkt l och punkt 4 i kontorets förslag till beslut samt yrkar på återremiss av punkt 2 och
punkt 3 för komplettering av underlag med en konsekvensbeskrivning av flytt av fritidsklubben.

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till punkt 4.
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag i sin helhet med tillägg att
försäljningen i punkt 4 ska ske skyndsamt. Viveca Rabenius (FP) samt Per-Anders Fritshammar
(C) ställer sig bakom yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på återremissyrkandena beträffande
punkt 2 och punkt 3 och finner nämnden besluta enligt sitt eget med fleras yrkande.

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkanden beträffande punkt l och
punkt 4 och finner nämnden besluta enligt med kontorets förslag på dessa punkter.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner rapporten Lokalöversyn 2015, Järna kommundel.
2. Nämnden återremitterar ärendet om flytt av fritidsklubbsverksamheten till grundskolans
lokaler för komplettering av underlag med en konsekvensbeskrivning av flytt av
fritidsklubben.
3. Nämnden återremitterar ärendet om försäljning av Enevägen 6, fastighet Församlingen
27, nuvarande fritidsklubb i enlighet med pågående detaljplan, tillsammans med
föregående punkt.
4. Nämnden tillstyrker försäljning av fastigheten Speceristen 5 (f.d. Telleby förskola) och
fastigheten Kyleberg 9, (Konvaljens förskola).
Särskilt yttrande
Susanne Bergström (S), Elisabeth Björk (V) och ordförande Hanna Klingborg (MP) lämnar in
ett särskilt yttrande, bilaga § 170.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi
Telge Fastigheter AB

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-10-08

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande Lokalöversyn Järna Kommundel2015 -10-02
Det är nu lite drygt ett halvår sedan Järna Kommundelsnämnd gav uppdraget om en
lokalöversyn till kommunförvaltningen. Utredningen fokuserade framförallt på de
pedagogiska verksamhetemas behov framöver då barnantalet enligt prognoserna minskar. Det
fanns flera syften med lokalöversynen, bland annat ville vi se till att de lokaler vi använder för
vår verksamhet i Järna används på ett effektivt sätt och är ändamålsenliga. Vi ville också få
klarhet i om det fanns andra kommunala verksamheter som hade lokalbehov, för att inte
riskera att avyttra något som snart skulle komma till användning, och på det sättet slippa dyra
nyinvesteringar.
Vi har utifrån detta underlag tidigare beslutat om en avveckling av Konvaljens förskola. Nu
tillstyrker vi även en försäljning av byggnaden, liksom av den tidigare nedlagda Telleby
förskola. Givetvis har vi aldrig förordat att några lokaler ska stå tomma, utan vill se bästa
möjliga användning. Telge Fastigheter har som ägardirektiv att sälja lokaler som för tillfället
inte nyttjas, men vi kan konstatera att det finns tillfållen när uthyrning kanske borde
övervägas i väntan på en ny användning, exempelvis om barnantalet ökar igen. Nu hoppas vi
ändå att lokalerna fylls av andra verksamheter, och vi är glada över den mångfald av förskolor
som finns i Järna.
När det gäller förslaget att flytta fritidsklubben och även sälja det gula huset, har vi beslutat
om återremiss för att få en konsekvensbeskrivning. Vi är måna om att de barn som går på
fritidsklubben ska få en bra miljö och förutsättningar för meningsfulla aktiviteter. Då behöver
vi ett fördjupat underlag innan vi är redo att besluta om en sådan flytt.
Till sist kommer vi att arbeta för en bättre kommunikation i fortsättningen, mellan nämnder,
kontor och bolag. Kanske hade vi kunnat slippa en situation med kommunala fastigheter som
har fel detaljplan i förhållande till aktuella behov av verksamhet. I allmänhet behövs en stor
flexibilitet och kreativitet från alla inblandade för att möta kommunens utmaningar på
lokalområdet

Hanna Klingborg (MP), ordförande Järna Kommundelsnämnd
Susanne Bergström (S), vice ordförande Järna Kommundelsnämnd
Elisabeth Björk (V), ledamot Järna Kommundelsnämnd
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§ 171 Uppdrag om trygga och säkra skolvägar samt
översyn av den tunga trafiken genom Järna
Dnr: Jä 15/81
Sammanfattning av ärendet

Järna växer, vilket får till följd en ökande trafik på vägarna i och omkring samhället. I vår närhet
finns företag som Telge Återvinning och olika grustag, vilket även medfört en ökning av den
tunga trafiken genom Järna. Tidigare har Rönnvägen byggts som en förbifart för att leda
trafiken bort från Järna Centrum. Nu hittar vi Tavestaskolan samt Järna Friskola längs
Rönnvägen, och Eneskolan och Mariaskolan längs väg 57 som också är hårt belastad.
Järna Kommundelsnämnd har uppmärksammat trafiksituationen vid skolorna, och vill ge
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över densamma, med syfte att öka tryggheten och
säkerheten längs barnens skolväg. En kartläggning behövs och förslag på fysiska insatser, samt
därefter genomförande av lämpliga åtgärder. Ett uppdrag om säkra skolvägar läggs även i
Tekniska nämnden, och arbetet kan med fördel samordnas.
I uppdraget ingår också en översyn av den tunga trafiken genom Järna. En genomgång av
aktuella mätningar och prognoser behövs för att klarlägga hur det ser ut. Nämnden vill även få
reda på om det behövs ytterligare åtgärder för att styra om trafiken eller säkerställa att
hastighetsbegränsningarna hålls, och förslag på eventuella åtgärder på kortare och längre sikt.
Kommundelsnämnden uppdrar alltså åt kontoret att se över trafiksituationen vid skoloma samt
den tunga trafiken genom Järna och återkomma till nämnden snarast med förslag på upplägg av
arbetet samt en tidsplan för åtgärder.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordförande Hanna Klingborg (MP) "Uppdrag om trygga och säkra skolvägar
samt översyn av den tunga trafiken genom Järna" 2015-1 0-0 l
Yrkande
Samtliga partier i nämnden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att se över trafiksituationen vid samtliga skolor
i kommundelen för att öka säkerheten längs barnens skolvägar, och återkomma före
årsskiftet med förslag på tidsplan och arbetssätt.
2. Att kontoret får i uppdrag att se över den tunga trafiken genom Järna och föreslå
åtgärder, och återkomma före årsskiftet med beskrivning av tidsplan och arbetssätt.
Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret
Justerandes signum
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§ 172 Redovisning av internkontrollplan 2015
kommunstyrelsens kontor
Dnr: Jä 15/05
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog den 12 december 2014 en intern kontrollplan för 2015 för dokumentoch ärendehantering.

I den antagna planen anges att ett kontrollmål skall följas upp. Kontrollen genomförs av
respektive nämnd och resultatet redovisas under september månad. Kontrollmålet är att post ska
öppnas, registreras och i övrigt bli adekvat behandlad i enlighet med bestämmelser i lagar,
reglementen och riktlinjer.
Kontoret föreslår att nämnden godkänner utförd internkontroll 2015 och överlämnar till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-14
Bilaga l Intempostkontroll2015-08-31- 2015-09-04
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av internkontroll för 2015 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Ledningsstöd för ekonomi

Justerandes signum
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§ 173 Delårsbokslut per den 31 augusti
Dnr: Jä 15/06
Sammanfattning av ärendet
Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista augusti till
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och
investeringar med prognos samt personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro.

Ekonomi
Järna kommundelsnämnd har i delårsbokslut per augusti 2015 ett totalt kommunbidrag om
181 , l mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 6,7 mkr.
Prognosen för helåret är en budget i balans.
Den pedagogiska verksamheten inom Järna kommundels ansvarsområde visar i
delårsbokslut i augusti ett budgetöverskott med 4 628 tkr inklusive kostnader för
upparbetad semesterlöneskuld. Resultat exklusive semesterlöneskuld är ett överskott
med l 671 tkr jämfört med budget. Prognosen för helår, före volymavstämning,
beräknas till ett överskott med 440 tkr järnfött med budget. Antalet barn i förskolan
beräknas bli färre och åldersfördelningen på elever i grundskolan förändras jämfört
med vårens volymavstämning. Det innebär att nämndens budget kommer att minskas
med drygt l 000 tkr vid hösten volymavstämning. Inom forskolan har åtgärder
genomfOrts genom anpassning av antalet personal till barnantalet och beslut om
nedläggning av förskolan Konvaljen vid årsskiftet. Eftersom beslut tagits om
nedläggning av en förskola från årsskiftet med effekt 2016 så bedöms måluppfyllelsen
som ok.
Resultatet för perioden uppgår till ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst avser särskilt
boende. Gemensamt prognostiserar ett underskott på O, l mnkr på grund av ökade kostnader
för personal, vilket beror på dubbelbemanning under en period under våren. Ordinärt
boendeprognostiserarett överskott på 0,5 mnkr på grund av minskade hemtjänsttimmar.
Särskilt boendeprognostiserarett underskott med 0,3 mnkr. Underskottet består av ett
underskott på 0,5 mnkr på grund av fler köp av boendeplatser samt ett överskott på
Ljungbackens boende med 0,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.
Kultur- och fritidsverksamhetens resultat får 2015 är 0,7 mkr och är prognosen ett
utfall enligt budget.
Järna kommundelsnämnds resultat för de tekniska verksamheterna blev ett överskott på
642 tkr per augusti. Det som forklarar överskottet är framförallt för vinterväghållning
för årets första månader. Ä ven verksamheterna beläggningsunderhåll samt
utomhusidrott och idrottsanläggningar visar ett överskott. Nettokostnaderna har
sjunkit med 4,5 %jämfört med samma period förra året. Prognosen är ett nollresultat
vid årets slut.
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Personal

Sjukfrånvaron ligger för en tolvmånadersperiod på 9,03 procent och har sedan i fjol ökat med
cirka 0,9 procentenheter. sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna
kommundelen. En stor andel , cirka 52 procent är långtidssjukskrivningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-09-25
PM Järna kommundelsnämnd- Delårsbokslut augusti 2015 med bilaga 1-9
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Michael Andersson (M) yrkar på att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner delårsbokslut per augusti 2015 och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Michael Andersson (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 173.
Beslutet skickas till

Akten
Mikael Wiehager/Kultur- och fritidskontoret
Karin Skilje/Samhällsbyggnadskontoret
Maria Johansson/Social- och omsorgskontoret
Lena Henlöv/Utbildningskontoret
Redovisning ekonomi
Ledningsstöd ekonomi
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RESERVATION
Ärende 20

Delårsbokslut per den 31 augusti
Då vårt ändringsyrkande ej fick gehör på Järna kommundelsnämnds sammanträde den
l oktober 2015, lämnar vi skriftligen vårt yrkande och reserverar oss till förmån för eget
förslag.

Moderaternas förslag till beslut
Järna kommundelsnämnd överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till kommunstyrelsen.
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§ 174 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 15/03

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om:
•
•
•

Möte med Hembygdsföreningen som har som förslag att uppföra en kustvandringsstig
längst hela Jämas kust.
Yttrande gällande fastigheten Kallfors l :224, Golfaren 2.
Avvecklingen av Konvaljens förskola har startat, förslag på nya placeringar har
kommunicerats med föräldrarna, till årsskiftet kommer lokalerna att vara tömda.

Susanne Bergström (S) informerar om att Futurums scen har besiktigats och att ljusutrustningen
belagts med nyttjandeförbud. Kultur- och fritidskontoret kommer att komrna till nämnden med
ett ärende om detta
Michael Andersson (M) informerar om ett besök hos odlingskooperativetUnder Tallama som
delar av nämnden gjort.
Kopia skickas till

Akten
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§ 175 Kontoret informerar
Dnr: Jä 15/03
Ingen information från kontoret.
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§ 176 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 15/03
Socialnämnden

•
•

Protokollsutdrag 2015-08-25 § 122 "Handlingsplan e-hälsa 2015-20 19"
Protokollsutdrag 2015-08-25 § 123 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetereviderat styrdokument"

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

•

Protokollsutdrag 2015-08-25 § 94 "Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen"

Äldreomsorgsnämnden

•
•
•

Protokollsutdrag 2015-08-26 § 96 "Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen"
Protokollsutdrag 2015-08-26 § 97 "Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten"
Protokollsutdrag 2015-08-26 § 99 "Uppföljning av hemtjänst 2015"

Kultur- och fritidsnämnden

•

Protokollsutdrag 2015-08-27 § 70 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
"Bilda en kulturarvsfond"

Lantmäterimyndigheten

•

Underrättelse till Järna kommundelsnämnd om fastighetsbildningsärenden, expnr 15118,
2015-09-21

Kommunfullmäktige

•
•

Protokollsutdrag 2015-09-28 § 174 "Avsägelser av uppdrag"
Protokollsutdrag 2015-09-28 § 175 "Val"

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten
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§ 177 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 15/18
Järna kommundel

•

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-10, 2015-08-28

Utbildningskontoret

•

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-11, 2015-08-31

Social- och omsorgskontoret

•

Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-12,2015-08-31

Samhällsbyggnadskontoret

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slutbesked, Vindbryggan l, Dnr 2015-01094,2015-08-25
Bygglov, Kallfors l :204, Dnr 2015-00227, 2015-08-21
Bygglov, Kallfors l :250, Dnr 2015-00234, 2015-08-21
Slutbevis, Hösten 11, Dnr 2011-00363, 2015-08-17
Slutbesked, Tälleby l :40, D nr 2013-02290, 2015-08-25
Bygglov samt startbesked, Industrin 3, Dnr 2015-01307, 2015-09-01
Bygglov samt startbesked, Kontoret l, Dnr 2015-01089, 2015-08-26
Startbesked, Kallfors l :250, Dnr 2015-00234, 2015-08-28
Startbesked, Römora l :11, Dnr 2015-00449, 2015-09-01
Bygglov, Kallfors l :247, Dnr 2015-01305, 2015-09-07
Startbesked, Kallfors l :204, Dnr 2015-00227, 2015-09-08
Slutbesked, Billsta 5:2, Dnr 2013-00842, 2015-09-07
Bygglov, Mora 1:51, Dnr 2015-01791,2015-09-09
Startbesked, Pusslet 8, Dnr 2015-01813, 2015-09-14
Startbesked, Kallfors l :24 7, Dnr 2015-01305, 2015-09-11
Slutbesked, Bankesta 2:9, Dnr 2015-00763, 2015-09-16
Slutbesked, Maskinen 9, Dnr 2014-02043,2015-09-17
Bygglov samt startbesked, Fredriksberg l :78, Dnr 2015-01477, 2015-09-15
Startbesked för lovfri åtgärd, Båknäs 4:61, Dnr 2015-00813, 2015-09-15
Bygglov samt startbesked, Tvärskeppet 8, Dnr 2015-01628, 2015-09-21
Slutbesked, Kallfors 1:254, Dnr 2014-02094,2015-09-18
Bygglov samt startbesked, Dnr 2015-01354, 2015-09-22
Bygglov, Kallfors 1:261, Dnr 2015-00824,2015-09-23
Avskrivning, Ostronet l, Dnr 2015-01253, 2015-09-23
Avskrivning, Fredriksberg l :18, Dnr 2015-00991, 2015-09-24
Bygglov samt startbesked, Solstenen 10, Dnr 2015-01529, 2015-09-23
Avskrivning, Hopprepet l, Dnr 2015-01812,2015-09-24
Slutbesked, Kallfors l :172, Dnr 2015-00918, 2015-09-24
Startbesked, Kallfors l :249, Dnr 2015-01765,2015-09-25

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner delegationsbesluten.
Beslutet skickas till

Akten
Justerandes signum
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§ 178 Övriga frågor
Dnr: Jä 15/04
Inga övriga frågor anmäls.
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