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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S) l :e vice ordförande 
Ingvar Karlsson (S) 
Katja Nilsson (S) 
Ewert Sjöstrand (S) 
Hanna Klingborg (MP) ordförande 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M) 2:e vice ordförande§§ 179-182, §§ 190-203, § 206 
Viveca Rabenius (FP) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Tomas Fogelqvist (MP) 
Roland Håkansson (MP) 
Erik Norlin (V) §§ 204-205 
Anders Bill (M) tjänstgörande ersättare för Peter Gustafsson (M) 
Benny Hansen (M) tjänstgörande ersättare för Michael Andersson (M)§§ 183-189, 
§§ 204-205 
Tina Karlsson (C) 
Lennart Johansson (-) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 
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Katja Ahlström, bygglovsassistent 
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör 
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§ 179 Protokollets justering 

Dnr Jä 15/01 

Per-Anders Fritshammar (C) utses att jämte ordföranden Hanna Klingborg (MP) justera dagens 
protokoll. sekreteraren tillkännager att justeringen kommer att äga rum 2015-11-11 klockan 
11.00 i Södertälje stadshus. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbe 

2015-11-12 
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§ 180 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• 23B. Information gällande sjukskrivningar 

Utgår från dagordningen 
• 13 . Yttrande- inrättande av Erandalsunds naturreservat 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med ovanstående ändringar och tillägg. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 182 Ekonomisk information 

Dnr: Jä 15/03 

Underlag 
Managementrapport-september 2015. 

Nämnden lägger managementrapport - september 2015 till handlingarna. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 

6 (32) 
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§ 183 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Ene 4:106 

Dnr: Jä15/88, SBN 2015-02145 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på del av Ene 
4:106. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kornrnundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 
Ansökan, inkornrnen 2015-09-04 
situationsplan, inkom 2015-09-04 
Skrivelse, inkom 2015-09-07 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kornrnundelsnärnnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

7 (32) 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för kabelschakt och transformatorstation på 
en del av fastigheten Ene 4:106 med motivering enligt kontorets bedömning och med 
stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. 

2. Som torritplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 
ledningsdiketoch transformatorstation tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påförs en avgift om lO 680 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/Fastighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-T amtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 184 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Ene 4:186 

Dnr: Jä 15/87, SBN 2015-02143 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för kabelschakt på del av Ene 4:186. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 

Ansökan, inkommen 2015-09-04 

situationsplan, inkom 2015-09-04 

Skrivelse, inkom 2015-09-07 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

8 (32) 

l . Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för kabelschakt på en del av fastigheten Ene 

4:186 med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 §miljö

balken. 

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påförs en avgift om 2 670 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-Tomtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Ene 4:20 

Dnr: Jä 15/89, SBN 2015-02389 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för kabelschakt på del av Ene 4:20. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 

Ansökan, inkommen 2015-09-04 

situationsplan, inkom 2015-09-04 

Skrivelse, inkom 2015-09-07 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för kabelschakt på en del av fastigheten Ene 

4:20 med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § miljö

balken. 

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påförs en avgift om 2 670 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-Tomtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

fJ!l# 2015-11-12 
v 
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§ 186 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Orrsätra 1:1 

Dnr: Jä 15/85, SBN 2015-02390 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för kabelschakt på del av Orrsättra l :l. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 
Ansökan, inkommen 2015-09-04 
situationsplan, inkom 2015-09-04 
Skrivelse, inkom 2015-09-07 
E-post från Telge Nät AB daterat 2015-10-20 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

10 (32) 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för kabelschakt på en del av fastigheten 

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

milj ö balken. 

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påförs en avgift om 2 670 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-T amtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
Utdragsbestyrkande 
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§ 187 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Kallfors 1:4 

Dnr: Jä 15/84, SBN 2015-02144 

Sammanfattning av ärendet 

11 (32) 

Ansökan avser strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på del av Kallfors 
1:4. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 
Ansökan, inkommen 2015-09-04 
situationsplan, inkom 2015-09-04 
Skrivelse, inkom 2015-09-07 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för kabelschakt och transformatorstation på 

en del av fastigheten Kallfors l :4 med motivering enligt kontorets bedömning och med 

stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. 

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket och transformatorstation tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påförs en avgift om 2 670 kr, 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-Tomtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 2015-11-12 

Utdragsbestyrkande 
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§ 188 Strandskyddsdispens för kabelschakt och 
transformatorstation på fastigheten Hummelhaga 2:1 

Dnr: Jä 15/86, SBN 2015-02142 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens for kabelschakt och transformatorstation på 
del av Hummelhaga 2: l. 

Samhällsbyggnadskontoret fareslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 
Ansökan, inkommen 2015-09-04 
situationsplan, inkom 2015-09-04 
Skrivelse, inkom 2015-09-07 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

12 (32) 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas for kabelschakt och transformatorstation på 

en del av fastigheten Hummelhaga 2: l med motivering enligt kontorets bedömning och 

med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. 

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket och transformatorstation tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Sökanden påfors en avgift om 2 670 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-Tomtplatsavgränsning 
4- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2015-10-21 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
Utdragsbestyrkande 
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§ 189 Strandskyddsdispens för jordkabelförläggning på 
fastig h eten Skäve 1:3 

Dnr: Jä 15/90, SBN 2015-02012 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för grävningsarbeten samt jordkabelförläggning för 
stadsnät på del av Skäve 9. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 
Ansökan, inkom 2015-08-25. 
Översiktskarta inkom 2015-08-25 
situationsplan, inkom 2015-08-25 

Jäv 
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för grävningsarbeten samt 

jordkabelförläggning för stadsnät på del av Skäve 9 med motivering enligt kontorets 

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

2. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 

ledningsdiket tar i anspråk enligt bilaga 3. 

3. Avgift: lO 680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 
2-Överklagandeanvisning 
3-Tomtplatsavgränsning 
4- Yttrandet från miljökontoret daterat 2015-09-18 

Justerandes signum Anslagsdatum 

tll!ft 2015-11-12 
Utdragsbestyrkande 
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§ 190 Förskola och skola, samverkan med föräldrar
muntlig information 

Dnr: Jä 15/03 

Sammanfattning av ärendet 

14 (32) 

Utbildningsdirektör Peter Fredriksson informerar nämnden om arbetet med att sätta samman ett 
kommunövergripande styrdokument för samverkan mellan förskola/skola och 
föräldrar/vårdnadshavare. 

Ett flertal arbetsgrupper bestående av tjänstemän från utbildningskontoret och verksamheterna 
samt föräldrar med barn i olika verksamhetsformer -samt från olika delar av kommunen- är 
tillsatta att se över olika former för samverkan mellan förskola/skola och hemmet. 

Samverkan mellan förskola/skola och hemmet tas till viss del upp i skollagen (SKOLFS 2010-
37) men där lämnas utrymme för kommunerna och verksamheterna att själva ta fram former för 
hur samverkan ska se ut. Undersökningar har visat att en god samverkan mellan förskola/skola 
och hemmet ger goda möjligheter till måluppfyllelse för elever, av den anledningen ser 
utbildningskontoret skäl till att utarbeta kommunövergripande arbetsformer för att stärka 
samverkan mellan förskola/skola och hemmet. 

Kontoret återkommer med mer information till nämnden allteftersom arbetet med 
styrdokumentet fortgår. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~0 
Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 191 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Dnr: Jä 15/82 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen får resultatredovisning skall redovisning av 
planerna får systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad 
bild av verksamheterna, beskriva resultat och måluppfyllelse i fårhållande till de nationella och 
kommunala målen, analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder får 
förbättring samt att ge nämnderna ett bra beslutsunderlag inför kommande års mål- och 
budgetarbete. Ytterst syftar planerna får systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens 
pedagogiska verksamheter når de mål utbildningsnämnderna satt får verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-05 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete får ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns fårskolor 
och skolor 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete fårskolan 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete grundskolan 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan 
Plan får systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 
Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet i Södertäljes kommunala skolor och fårskolor 
2015/2016 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner plan får systematiskt kvalitetsarbete får ökad måluppfyllelse i 

Södertälje kommuns fårskolor och skolor 
2. Nämnden godkänner plan får systematiskt kvalitetsarbete fårskolan 
3. Nämnden godkänner plan får systematiskt kvalitetsarbete grundskolan 
4. Nämnden godkänner plan får systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan 
5. Nämnden godkänner plan får systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 
6. Nämnden godkänner tidsplanen för Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Södertäljes kommunala skolor och fårskolor 2015/2016 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~L--
Anslagsdatum 

2015-11-12 



Sammanträdesprotokoll l 2015-11-05 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 

§ 192 Komplettering och justering av "Riktlinjer för en 
trygg skolmiljö med studiero" 

Dnr: Jä 14/67 

Sammanfattning av ärendet 

16 (32) 

Utbildningsnämnden har gett kontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av "Riktlinjer 
för en trygg skolmiljö med arbetsro" vid sammanträde 2015-08-25 . Detta så att även 
substitutprodukter som nikotinfria e-cigaretter, tobaksfria cigaretter och liknande produkter blir 
otillåtna i samtlig~ kommunala skolor. Till detta har kontoret också kompletterat riktlinjerna för 
att tydliggöra vikten av uppföljning av ordningsregler och studiero på varje skola, läramas 
ansvar för studieron samt vårdnadshavares ansvar att ställa sig bakom skolans arbete för ökad 
studiero. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Riktlinjer för en trygg skolmiljö medstudiero-justerad 2015-09-30 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner komplettering ochjustering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero". 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyr · 

2015-11-12 
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§ 193 Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Dnr: Jä 15/83 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i 
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar 
per vecka och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade 
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppfåljning till de ämnen eller de 
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat. 

Utbildningskontoret föreslår att nämnden godkänner uppföljningen av dokumentet "Riktlinjer 
för utökad tid i grundskolan" 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Frågeformulär- riktlinjer utökad tid i grundskolan 
Bilaga Riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner uppföljningen av dokumentet "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan". 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 194 Remissvar gällande redovisning av uppdrag 
avseende behovet av boende anpassat för äldre 

Dnr: Jä 15/52 

Sammanfattning av ärendet 

18 (32) 

Den 13 juni 2014 gav kommunstyrelsen stadsdirektören i uppdrag att avrapportera status får 
samtliga sexton beslutade uppdrag till följd av "utredning om behovet av boende anpassat får 
äldre" vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2014 respektive maj 2015. Den 22 maj 
2015 beslutade kommunstyrelsen att remittera den upprättade rapporten till bland andra 
stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna. 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom den redovisade nulägesanalysen som är bra 
presenterad i rapporten. Kontoret har i delar medverkat i framtagandet av rapporten. 

Samhällsbyggnadskontoret lämnar fårslag till yttrande över remissen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Remiss, enligt uppdrag i kommunstyrelsen 22 maj 2015 § l 08 
Rapport, Boende får äldre, 4 maj 2015 

Yrkande 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets fårslag med tillägg att kommunen 
bör arbeta får att hitta former får att ge äldre möjligheten att välja att bo kvar på sin hemort den 
dag man måste flytta till ett boende anpassat får äldre. 

Michael Andersson (M) och Viveca Rabenius (FP) yrkar bifall till ordfårandens yrkande. 

Propositionsordning 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna avger yttrande till kommunstyrelsens kontor gällande "Redovisning av uppdrag 
avseende behovet av boende anpassat för äldre", i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
fårslag till yttrande 21 oktober 2015 med tillägg att kommunen bör arbeta för att hitta former får 
att ge äldre möjligheten att välja att bo kvar på sin hemort den dag man måste flytta till ett 
boende anpassat får äldre. 

Särskilt yttrande 
Per-Anders Fritshammar (C) anmäler och inkommer med ett särskilt yttrande. Bilaga § 194. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 195 Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) 
"Behovsprövning för särskilt boende" 

Dnr: Jä 15/51 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) föreslår i en motion, väckt i fullmäktige den 
27 april 2015, att alla som har fyllt 80 år och önskar särskilt boende ska erbjudas detta utan 
föregående behovsbedömning. Motionen ska besvaras senast den l november 2015. Social- och 
omsorgskontoret har utrett motionens förslag och gör sammanfattningsvis följande bedömning. 

Särskilt boende är en form av bistånd som den enskilde kan beviljas med stöd av 4 kap. l § 
socialtjänstlagen. Sådimt bistånd måste, enligt samma lag, baseras på en individuell 
behovsprövning. Att bevilja alla enskilda över en viss ålder bistånd i form av särskilt boende, 
utan att göra en individuell behovsbedömning, är alltså inte förenligt med socialtjänstlagen. 

Social- och omsorgskontorets resonemang utvecklas i mer detalj i bilagda förslag till yttrande, 
daterat 2015-09-25. Nämnderna föreslås anta detta förslag till yttrande som sitt eget samt 
överlämna detsamma till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-28 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt 
boende" 2015-09-25 
Motion av Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt 
boende" 

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

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt 
boende", daterat 2015-09-25, antas såsom nämndens eget och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-11-12 
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§ 196 Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera 
en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" 

Dnr: Jä 15/66 

Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiets fullmäktigegrupp har den 25 maj 2015 väckt motionen" Lansera en laga-mat
garanti inom hemtjänsten" Motionären förslår att kommunfullmäktige beslutar ge 
äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna i uppdrag att: 

l. Utreda-inklusive lära av goda exempel-, kostnadsberäkna, pröva och utvärdera ett 
erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats bistånd 
med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet. 

2. Införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten, 
3. Garantera att det alltid finns minst två olika rätter att välja mellan på kommunens 

vård och omsorgsboenden. 
4. Vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen lägga stor vikt vid att 

brukarna ges inflytande, delaktighet och flera rätter att välja på. 

Social- och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en 
nulägesbeskrivning, erfarenheter från Mörbylånga kommun samt pågående utvecklingsarbete 
rörande maten inom äldreomsorgen. 

Kontoret föreslår att nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande angående motion "Lansera en laga-mat
garanti inom äldreomsorgen" 2015-10-14 
Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp" Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" 
2015-05-25 

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

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 197 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
"Bilda en kulturarvsfond" 

Dnr: Jä 15/42 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i en motion i kommunfullmäktige föreslagit att Södertälje kommun 
inrättar en kulturarvsfond, ur vilken "[ ... ] [o ]rganisationer, föreningar och myndigheter som vill 
bedriva kulturarvsfrämjande verksamhet skall kunna söka ekonomiskt stöd[ ... ]". Motionen har 
överlämnats till nämnden får yttrande. Kultur- och fritidskontoret har utrett motionens förslag 
och gör följande bedömning. 

Motionen aktualiserar två väsentliga frågor, rörande dels lämpligheten av att inrätta kommunala 
fonder som finansiering för bidrag till ideella krafter, dels avgränsingen av begreppet kulturarv, 
som grund får bidragsgivning. Kultur- och fritidskontoret ställer sig tveksam till det lämpliga att 
i att inrätta en regelrätt fond och förutsätter att bidragsgivning, oavsett mottagare, ska 
harmonisera med gällande regler och riktlinjer får fårenings bidrag. Vidare bedöms frågan om 
vilka typer av kulturarvsfrämjande verksamheter som ska vara bidragsberättigade kräva en 
grannlaga utredningsinsats, av sådan magnitud att den skulle kräva tillkommande ekonomiska 
resurser. 

Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 såsom 
sitt yttrande över motionen "Bilda en kulturarvsfond" av Sverigedemokraternas 
fullmäktige grupp. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond" 

Yrkande 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Propositionsordning 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 antas såsom nämndens yttrande 
över motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond". 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 198 stoppa barnaga genom upplysning - motion av 
Metin Hawsho (FP) 

Dnr: Jä 15/49 

Sammanfattning av ärendet 

22 (32) 

Folkpartiets fullmäktigegrupp har den 27 april2015 väckt en motion i kommunfullmäktige om 
att vidta ett antal åtgärder utifrån uppfattningen att barnmisshandeln i Södertälje kommun ökar. 

Motionären menar att antal barn som far illa har ökat. Anmälningar och rapporter visar på ökad 
barnmisshandel, aga, kränkningar och omhändertagande av barn i Södertälje kommun. 
Motionären vill uppdra åt utbildningsnämnden, socialnämnden och kommundelsnämnderna att 
verka for bättre information och upplysning om att det är forbjudet att kränka barn enligt svensk 
lag. Motionären menar vidare att nämnderna ska uppdras att samarbeta med BVC, informera 
foräldrarna redan i forskolan om svensk lagstiftning samt verka for att ta upp frågan inom ramen 
for utvecklingssamtaL 

Redan idag finns upparbetade samverkansformer mellan forskola/skola, socialtjänst, fältarbetare 
och räddningstjänst. Etablerad samverkan mellan socialtjänst och skola finns med gemensamma 
rutiner for anmälan och forum for kontinuerlig dialog. Detta både på geografisk områdesnivå 
och på kommunnivå. I samverkan görs analyser av nuläget kring barn som far illa och vilka 
åtgärder som bör sättas in, t ex när det gäller kompetensutveckling for personal, kontakter med 
BVC eller information och upplysning ut mot foräldrar. Inom folkhälsoprogrammets ram finns 
planerade foräldrautbildningar där information och upplysning om svensk lagstiftning ingår. 
Utvecklingssamtal är inte ett forum for allmän information utan skall specifikt handla om 
barnets eller elevens kunskapsutveckling. Utbildningskontoret ser dock ett behov av att 
ytterligare forstärka arbetet med att ge forutsättningar for våra foräldrar att ta del av 
forskolans/skolans uppdrag och den värdegrund som utbildningsverksamheten vilar på. Inom 
kontoret startar vi en arbetsgrupp i samverkan med foräldrarepresentanter. Arbetsgruppen ska 
tillsammans definiera krav och forväntningar på hem och fårskola/skola som en utgångspunkt 
for samverkan med ökad forståelse och ökad kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Remiss motion av (FP) "Stoppa barnaga genom upplysning" 

Yrkande 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets forslag. 

Propositionsordning 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 

23 (32) 
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§ 199 Frågor om mobbing i skolan - motion av Tommy 
Blomqvist och Beata Kuniewicz (SD) 

Dnr: Jä 15/50 

Sammanfattning av ärendet 

24 (32) 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har den 24 april 2015 väckt en motion i 
kommunfullmäktige där man vill att Södertälje kommun, som ett komplement till nuvarande 
handlingsplaner, inrättar ett system som medfår att den som mobbar flyttas från skolan istället 
får att flytta den som blivit utsatt får mobbning. (SD) menar att rektor inte nyttjar sin rätt enligt 
skollagen om tillfällig placering av elev upp till fyra veckor. 

Utbildningskontoret arbetar systematiskt med att motverka och säkra rutiner for att anmäla, 
utreda, åtgärda och folja upp alla händelser kring upplevelse av kränkande behandling och 
mobbning. Det finns också ett omfattande och systematiskt förebyggande och stödjande arbete 
gentemot förskola och skola. 

Skollagen reglerar vilka åtgärder som rar vidtas mot en elev som mobbar. Utbildningskontoret 
har utifrån skollagens skrivning tagit fram en folder "Riktlinjer for en trygg skolmiljö med 
studiero". Där finns en tydlig beskrivning av skolans befogenheter, åtgärdstrappa samt 
rättigheter och förväntningar på elev och vårdnadshavare. Riktlinjerna beskriver tydligt 
skollagens krav på dokumentation och åtgärder i en åtgärdstrappa. Det betyder att flera åtgärder 
ska genomfåras och utvärderas innan man som skola kan flytta en elev. Utifrån detta gör 
kontoret bedömningen att vi inte kan låsa oss till ett nytt system med en fårutbestämd metod 
som inte är anpassad till sitt sammanhang och som inte utgår från skollagens lydelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Remiss motion av (SD)- Frågor om mobbning i skolan 
Rutiner får att motverka kränkande behandling 
Riktlinjer får en trygg skolmiljö med studiero 

Yrkande 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Viveca Rabenius (FP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Propositionsordning 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

iktV 
Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 200 Information från HR-avdelningen 

Dnr: Jä 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chefPetra Klingblom samt HR-specialist Lotta Ramstedt informerar nämnden om 
sjukfrånvarons utveckling och hur Södertälje kommun arbetar för att minska sjukfrånvaron. 

Det finns ett politiskt mål i Södertälje om att försöka hålla sjukfrånvaron på högst 5 %, dock ser 
man en trend i hela landet att den totala sjukfrånvaron ökar. I Södertälje kan vi se en 
inbromsning av korttidsfrånvaro medan långtidsfrånvaron ökar. I Järna påverkar en 
långtidsfrånvaro siffrorna kraftigt då man har förhållandevis få anställda i sina verksamheter. 

Anledningarna till att kort- respektive långtidsfrånvaron varierar över tid kan handla om dels vår 
folkhälsa men också de nationella regler och system som hanterar sjukfrånvaron. 

HR-avdelningen stöttar chefer i rehabiliteringsarbete och jobbar med olika projekt för att 
minska sjukfrånvaron, dels genomfördes ett korttidsfrånvaroprojekt där den anställde efter 6 
frånvarotillfället på ett år träffade F öretagshälsovård för ett hälsosamtal och sedan ett 
uppföljningssamtal med chef och Företagshälsovård. Vid sjukfrånvaro är det viktigt att 
arbetsgivarenjobbar med tidiga insatser. Ett annat projekt som nu påbörjas handlar om att 
främja en hållbar arbetshälsa, där man ska fokusera på friska arbetsplatser och hälsofrämjande 
aktiviteter. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 201 Reinvesteringsansökan "Upprustning gamla 
elljusspåret" 

Dnr: Jä 15/06 

Sammanfattning av ärendet 

26 (32) 

Med anledning av att det gamla elljusspåret- på grund av byggnation av t.ex., äldreboende, 
förskola och bostäder- har förkortats, byggdes under 2014 en ny sträcka elijusspår för 
möjlighet till rekreation vid Ljungbackens IP. När det nya spåret var klart var tanken att ta bort 
belysningen från det gamla spåret för att endast behålla själva spåret, en önskan kom då från 
Järna kommundelsnämnd att se över kostnaderna för att bevara belysningen. 

Underlag har nu tagits fram med besiktning av trästolpar och översyn av armaturer. Ett antal 
stolpar kommer att bytas ut och armaturerna behöver bytas på grund av att lampor till dessa 
håller på att tas bort från marknaden. Förvaltningens förslag är att byta de stolpar som behövs 
samt staglinor och förnya armaturerna till LED-belysning. 

Beräknat material och del av arbetskostnad är 250 tkr. Allt material köps in under 2015, arbetet 
beräknas kunna påbörjas under 2015 för att fårdigställas under 2016. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-25 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Att bevilja reinvesteringsanslag på 250 tkr till den tekniska verksamheten för renovering 

av det gamla elljusspåret. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Bengs/sarnhällsbyggnadskontoret 
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 202 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden att: 

• Kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet beslutade att omfördela medel från tekniska 
nämnden till Järna kommundelsnämnd får byggnation av en utomhusisbana vid 
Ljungbackens IP. Järna sportklubb har kommit med erbjudandet att ombesörja allt arbete 
med byggandet av ishallen om kommunen står får materialkostnaderna, kommunen har 
tidigare goda erfarenheter av liknande samarbeten. Ärendet ska vidare får slutgiltigt 
beslut i kommunfullmäktige 2015-11-05. 

• Hon har varit i kontakt med Järna Hembygdsfårening samt BERAS i frågan om 
vandringsled längs med kusten från Bränninge till Yttereneby. 

• Järna solidaritet har varit i kontakt med nämnden och ställt frågan om huruvida nämnden 
kan upplåta mark får EU-migranter att ställa sina husvagnar på. Frågan hänvisades 
vidare till tekniska nämnden som är den nämnd som ansvarar för upplåtande av mark. 

• Den 17/11 kl. 07.00 är det fåretagarfrukost på Kallfors golfklubb. Destination Södertälje 
anordnar- tillsammans med Järna kommundelsnämnd - företagarfrukosten där 
samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström kommer att närvara som en av 
programpunkterna. 

Roland Håkansson (MP) informerar nämnden om att socialnämnden får regelbundna 
uppdateringar om situationen får de EU-migranter som uppehåller sig i kommunen. 
Socialnämnden ska hjälpa till med bidrag till ett härbärge som ska drivas av kyrkor och olika 
föreningar. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 203 Kontoret informerar 

Dnr: Jä 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Samordnare Alexander Högberg informerar att tisdagen den 12/1-2016 kl.l3.00 är planerat 
datum för nämndens verksamhetsplaneringsdag 2016. Kontoret återkommer om plats. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ 
Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 204 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 15/03 

Kommunrevisionen 
• Revisionsheskrivelse 2015-10-08 samt revisionsrapport 1/2015 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 165 "Folkhälsoprogram för barn och unga 2015-2018" 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 167 "Strukturplan för biblioteken 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 168 "Inför kravet 6 personer på 6 månader i 

hemtjänsten" Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 170 "Trygghetsbostäder" Svar på motion av 
Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2015-09-25 § 186 "Anställning av socialdirektör 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 94 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

reviderat styrdokument 

• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 95 "Handlingsplan e-hälsa 2015-2019" 

• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 98 "Uppföljning av hemtjänst 2015" 

Mark- och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt 
• Yttrande till MMD mål nr P 4444-15, 2015-10-15 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 205 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 15/18 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-09-28 nr 15-14 
• Bygglov samt startbesked, Påsken 12, Dnr 2015-01482, 2015-09-28 
• startbesked lovfri åtgärd, Mora l :51, Dnr 2015-01788, 2015-09-28 
• Bygglov med startbesked, Tavesta 1:185, Dnr 2015-00582,2015-09-30 
• startbesked för installation av eldstad, Kallfors 1:188,2015-10-08 
• startbesked för installation av eldstad, Nässelklockan 6, Dnr 2015-02363,2015-10-08 
• startbesked för installation av eldstad, Broschen 4, Dnr 2015-02237,2015-10-08 
• startbesked för installation av eldstad, Borggården 2, Dnr 2015-02345, 2015-10-08 
• Startbesked för installation av eldstad, Korallen l, Dnr 2015-02258,2015-10-08 
• startbesked för installation av eldstad, Bärstenen l, Dnr 2015-02214, 2015-10-08 
• Startbesked, Farsta 1:3, Dnr 2015-00282,2015-10-06 
• Startbesked, Kallfors l :253, Dnr 2015-00637, 2015-07-16 
• Bygglov samt startbesked, Farsta 1:1, Dnr 2014-02471,2015-06-24 
• Slutbesked, Skilleby 4:104, Dnr 2014-01123,2015-09-29 
• Startbesked, Kallfors 1:261, Dnr 2015-00824,2015-10-05 
• startbesked för lovfri åtgärd, Ene 4:132, Dnr 2015-01645, 2015-10-02 
• Slutbesked, Glibotorp 1:3, Dnr 2014-00401,2015-10-09 
• Bygglov samt startbesked, Båknäs 12:1, Dnr 2015-01757,2015-10-06 
• Bygglov samt startbesk ed, Kallfors l: l O, Dnr 2015-015 82, 2015-1 0-06 
• Slutbesked, Ene 4:110, Dnr 2012-00763,2015-10-14 
• Bygglov samt startbesked, Båknäs 4:14, Dnr 2015-01668,2015-10-14 
• Startbesked, Kaprifolen l, Dnr 2015-02271, 2015-10-12 
• Slutbesked, Verkstaden 2, Dnr 2015-00176,2015-10-13 
• Bygglov, Kallfors l :266, Dnr 2015-01258, 2015-10-12 
• Bygglov samt startbesked, Kyrkgången 2, Dnr 2015-02134, 2015-10-12 
• Slutbevis, Kyrkgången 2, Dnr 2010-00790,2015-10-12 
• startbesked för lovfri åtgärd, Kumla l: 16, Dnr 2015-01832, 2015-10-13 
• Bygglov samt startbesked, Skäve 6:1, Dnr 2015-01392, 2015-10-28 
• Bygglov samt startbesked, Ängsholm 4:8, Dnr 2015-02454, 2015-10-27 
• Bygglov, Tavesta 1:298, Dnr 2015-01578,2015-10-23 
• Bygglov, Tavesta 1:22, Dnr 2015-01577,2015-10-23 
• Bygglov med startbesked, Vindbryggan l, Dnr 2015-02350, 2015-10-23 
• startbesked för installation av eldstad m.m., Vitklövern l, Dnr 2015-02482, 2015-10-22 
• Bygglov, Ängsholm 4:8, Dnr 2015-02160,2015-10-21 
• startbesked för installation av eldstad m.m., Fjällklockan l, Dnr 2015-02503, 2015-10-

21 
• Bygglov, Kallfors 1:139, Dnr 2015-02438,2015-10-19 
• Bygglov, Kallfors 1:258, Dnr 2015-01941,2015-10-19 

Justerandes signum Anslagsdatum 

_MiG flA~ 2015-11-12 



Sammanträdesprotokoll l 2015-11-05 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 

Utbildningskontoret 
• Anmälan av beslut med stöd i utbildnings- och kommundelsnämndemas 

delegationsordning (Utbildningsnämnden), Ljungbackens förskola, 2015-10-28 

Social- och omsorgskontoret 
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-09-17 nr 15-13 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-12 
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§ 206 Övriga frågor 

Dnr: Jä 15/04 

Information om väg 57 samt arbetet med Storgatan 
Anders Bengs, ansvarig för den tekniska verksamheten i kommundelarna informerar nämnden 
om väg 57 samt om arbetet med Storgatan. 

Samhällsbyggnadskontoret skriver nu på ett andra samråd för väg 57. Kontoret har löpande 
dialoger med Trafikverket och Gnesta kommun - som ska medfinansiera förbättringen av väg 
57- Gnesta samtycker i de flesta delar med Södertälje kommun i ärendet. 

Ostlänkens föreslagna sträckning håller nu på att märkas upp med pinnar men då beslutet om 
den definitiva dragningen ännu inte tagits är det svårt att veta hur väg 57 kommer att drabbas 
samt vilken hänsyn som bör tas till Ostlänken i arbetet med väg 57. 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar på att få bort lastbilstrafiken och att få ner hastigheten på 
Storgatan, detta har nu gjorts med en provisorisk lösning med blomurnor. Urnorna har väckt 
många reaktioner då en som är placerad på mitten inte är reflekterad. Per-Anders Fritshammar 
(C) understryker att urnan måste märkas ut eller flyttas på omedelbart då den annars utgör en 
trafikfara. Bengs informerar att urnan ska märkas med reflex omgående, men att det ligger ett 
stort ansvar på fordonsförare då man fårdas på gårdsgator. 

Kontaktpolitiker 
Ingvar Karlsson (S) tar upp frågan om huruvida nämnden fortfarande har några kontaktpolitiker 
för Ljungbackens brukarråd, tidigare har han själv samt Viveca Rabenius (FP) varit brukarrådets 
kontaktpolitiker, Karlsson får i uppgift att höra av sig till ovanstående råd för att undersöka om 
kontakten med politikerna fortfarande är aktuell. 

Roland Håkansson (MP) är nämndens kontaktpolitiker i kommunala handikapprådet (KHR). 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-12 
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Särskilt yttrande. 

Ärende 18 Järna kommundelsnämnd den 5 november 2015 Dnr: Jä 15/52 Remissvar 

gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre. 

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 

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 

anpassade för äldre i Vårdinge. 

Per-Anders Fritshammar ( C ) 

.. ~t\ .. ~ .......................... . 
Tina Karlsson (C} 


