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Närvarande
Ledamöter

Susanne Bergström (S) l :e vice ordforande
Katja Nilsson (S) §§ 211-213, §§215-222, §§ 224-230
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§ 207 Protokollets justering
Dnr Jä 15/01

Göran Lidman (SD) utses att jämte ordföranden Hanna Klingborg (MP) justera dagens
protokoll. sekreteraren tillkännager att justeringen kommer att äga rum 2015-12-17 kl.1 0.00 i
Södertälje stadshus.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

§ 208 Fastställande av dagordning
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner den utsända dagordningen.

Justerandes signum

~

Anslagsdatum

2015-12-18
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Sammanträdesprotokoll l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

§ 209 Ekonomisk information
Dnr: Jä 15/03
Underlag
Managementrapport oktober 2015

Nämnden lägger managementrapport oktober 2015 till handlingarna.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyr

2015-12-18
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§ 210 Ändring av del av detaljplan för Håknäs, inom Järna
kommundel i södertälje
Dnr: Jä 15/96
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Saltå Arbetsskola har ansökt om planändring för fastigheten Kurnia l :4. Ett antal
byggnader ligger på prickad mark och har tidsbegränsade bygglov. Syftet med planändringen är
att utöka byggrättsområdet så att byggnaderna kan få permanenta bygglov.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-25
Gällande plan, inklusive ändring
Järna kommundelsnämnds beslut
Ändring av del av Detaljplan för Båknäs (Saltå arbetsskola) upprättas och sänds ut på samråd.

Beslutet skickas till

Akten
Plan- och byggenheten, samhällsbyggnadskontoret

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

8 (31)

§ 211 Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på del av Mora 1:20 i Järna- återremiss
Dnr: Jä 15/57
Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på del av
fastigheten Mora l :20, vid Risbro Gård i Järna. Fastighetens totala landareal är 32 253 m2 •
Avstyckning är avsedd att utföras så att två nya småhusfastigheter bildas.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut är att de föreslagna åtgärderna inte kan tillåtas på
den föreslagna platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-02.
Ansökan inkom 2014-03-12.
Översiktskarta inkom 2014-03-12.
Redovisning av avloppslösningar inkom 2014-03-12.
Remissvar från Miljökontoret inkom 2014-10-01.
Protokoll från Kommundelsnämnden i Järna sammanträde 2014-12-09 § 225
Särskilt yttrande från Gunnar Karlsson (S), § 225 bilaga l
Jäv
Ordförande Hanna Klingborg (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Yrkande
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) yrkar på att tillstyrka kontorets förslag.
Michael Andersson (M) yrkar avslag till kontorets förslag och således bifall till positivt
förhandsbesked.
Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Bergströms (S) yrkande.
Per-Anders Fritshammar (C) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till Anderssons (M) förslag.
Proposition
l :e vice ordförande Susanne Bergström (S) ställer proposition på de olika yrkandena och finner
nämnden besluta i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.

Järna kommundelsnämnds beslut

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (20 l 0:900) meddelas att
nybyggnad av två enbostadshus på Mora l :20 inte kan tillåtas.
2. Avgift: 17 288 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18
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Reservation
Michael Andersson (M), Per-Anders Fritshammar (C) och Viveca Rabenius (L) reserverar sig
till protokollet till förmån för eget yrkande.
Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning till

Sökanden/F astighetsägaren
Beslutet expedieras till

Lokala skattemyndigheten
Akten
Bilagor

Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning

Vid positivt förhandsbesked kungörs beslutet i Post och Inrikes Tidningar, kungörelse sänds
även tillfastighetsägare till Mora 1:19, 1:21, 1:34, 1:38, 1:41, 1:51, 1:52, 1:71, Tälleby 1:1
och Överjärna Kyrka 1:1.

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 212 Detaljplan för Församlingen 27 och 28 i Järna
Dnr: Jä 13/51
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att möjliggöra till ändrad användning för fastigheterna Församlingen 27 och 28
från allmänt ändarnål till område för skola, bostäder, kontor, handel, kultur och vattentorn.

Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd
och granskning och tas nu upp för beslut om antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-04
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Yrkande
Susanne Bergström (S) yrkar bifall till kontorets förslag.

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till kontorets förslag.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till att detaljplan för Församlingen 28 antas men avslag
till att detaljplan för Församlingen 27 antas.
Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Detaljplanen för Församlingen 27 och 28, inom Järna kornmundel i Södertälje, antas.
Reservation
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet med hänvisning till reservation i
protokoll2015-04-16 § 67.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 213 Information från samhällsbyggnadskontoret
Dnr: Jä 15/03

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Teresa Westman informerar nämnden angående dom från mark- och
miljödomstolen gällande bostadsrättsföreningen Kallfors Golfaren 2 (fastighetsägare till
Kallfors l :224). Järna kommundelsnämnd har ansökt om utdömande av vite för
bostadsrättsföreningen Kallfors Golfaren 2 på grund av att mark ej har återställts. Mark- och
miljödomstolen avslog ansökan om vitesföreläggandet på grund av att föreläggandebeslutetenligt delgivningskvitto- inte delgetts föreningen förrän efter det datum då åtgärderna skulle
varit vidtagna för att undvika vitespåföljd.

Samhällsbyggnadskontoret ska på nytt bereda ärende inför Järna kommundelsnämnd om att
vitesförelägga bostadsrättsföreningen Kallfors Golfaren 2 om att vidta åtgärder för att återställa
marken, denna gång ska delgivningen utföras på sådant sätt att det inte framstår några tvivel om
hur och när fastighetsägaren har delgivits föreläggandet.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 214 Moraån
Dnr: Jä 13/77
Sammanfattning av ärendet
Moraån, som rinner bl.a. genom Järna bidrar till platsen med en naturskön miljö omgärdad av
stor kulturmiljö, rikt natur- och djurliv. Med anledning av detta väcker det också ett stort
engagemang hos många för att både bevara och utveckla miljön. Detta kan bl.a. avläsas i det
stora antal möten som frågan har diskuterats och beslutats i Järna kommundelsnämnd.

2013-09-03 § 180,2013-09-03 § 181,2013-10-03 § 212,2013-09-03 § 180,2013-09-03 § 181,
2013-10-03 § 212,2012-10-23 § 222,2010-12-07 § 245,2011-09-29 § 179,2012-09-25 § 208.
Ärendet är komplicerat och har utretts genom Samhällsbyggnadskontoret som presenteras i
form av ett arbetsmaterial som avvaktar länsstyrelsens ställningstagande mellan natur-, kultur,
och fiskeintressen. Detta ställningstagande innebär emellertid inte att
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de kan lämna förslag till beslut.
Kortfattat kan sägas att stora intressen står emot varandra och även om jämkning från respektive
sida kan ske så återstår fortfarande stora frågor som endast kan lösas genom att en lång rad
intressenter kan förmås att samarbeta, medge eftergifter samt att utredningar med efterföljande
domstolsförhandlingar måste ske.
Flera av frågorna ligger utanför, eller tangerar, kommunens ansvar och med anledning av detta
föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Järna kommundelsnämnd anser uppdragen, lämnat vid
ovanstående möten, är utfört samt att förhållanden i Moraån, på redovisad sträcka, lämnas utan
åtgärd i nuvarande form.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19
PM Moraån dat 2015-11-19
Förstudie Moraån och dess dammar 2014-11-28
Kostnadsuppskattning Fiskväg i Järnadammen inkl bilaga
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Uppdrag givna i samband med kommundelsnämndens möte 2013-09-03 § 180, 2013-0903 §181, 2013-10-03 § 212, 2013-09-03 §180, 2013-09-03 §181, 2013-10-03 § 212,
2012-10-23 §222, 2010-12-07 §245, 2011-09-29 §179, 2012-09-25 §208 anses
besvarade.
2. Moraån norr om naturreservatet lämnas utan åtgärd.

Beslutet skickas till

Akten
Milj ökontoret
Magnus Bengtsson/samhällsbyggnadskontoret
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§ 215 Information från kommunikationsavdelningen
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
KommunikationschefMaria Dahl Torgerson presenterar sig för nämnden, berättar om sitt
uppdrag och informerar om hur kommunikationsavdelningen jobbar samt hur Järna f'ar plats i
deras arbete. Dahl Torgerson informerar också om hur kommunens hemsida är under
rekonstruktion, tillsammans med ledamöterna diskuteras utformningen av Jämas plattform på
den gamla och den nya hemsidan.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten
Maria Dahl Torgerson/kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll
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§ 216 Information från kultur- och fritidskontoret
Dnr: Jä 15/03

Sammanfattning av ärendet
Tomas Fagerstedt, projektsamordnare för ung fritid informerar nämnden om scenen på Futurum
som efter en besiktning av lingångarna den 15/9 2015, förlades med nyttjandeförbud.
Efter kontakt med ett antal olika företag, antingen för att byta ut trasiga och utdömda delar av
lingångarna eller byta ut alla lingångarna till nya modeller, f'ar man två kostnadsförslag där
reparation av lingångarna skulle kosta ca 11 Otkr och att byta ut alla lingångar skulle innebära
en kostnad på ca l mkr. Efter kontakt med besiktningsmannen ges besked att byta ut trasiga och
utdömda delar av lingångarna räcker för att en besiktning ska gå igenom.

Ä ven den el central som är kopplad till scenen inne på Futurum har besiktigats och kommer med
största sannolikhet att förläggas med nyttjandeförbud då hela centralen är daterad runt 1960talet och således inte uppfyller dagens krav.
Sammantaget det att elcentralen och lingångarna kommer att kräva upprustning för att kunna
användas -samt de olika förslag på upprustning av hela Futurum som under åren har inkommit
från olika håll - så funderar nu kultur- och fritidskontoret på huruvida det finns ett värde i att
renovera hela scenen samtelcentralen i samband med en övergripande renovering av hela
Futurum. Fagerstedt lyfter frågan till nämnden.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten
Tomas Fagerstedt/kultur- och fritidskontoret

Anslagsdatum

2015-12-18
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§ 217 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler
2016 - kultur- och fritidskontoret
Dnr: Jä 15/92
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser,
idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2016 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett
smärre antal tillägg och revideringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter.
Ändringar framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter.
Nytt är att Allaktivitetshuset har föreslagit timtaxor för delar av sin uthyrning för att anpassa sin
hyressättning till övriga kommunala hyror. Nytt är också att Futurum från l januari 2016 ingår i
kommuns ordinarie bokningssystem som hanteras av förenings och anläggningsenheten. I
ärendet fastställs de nya avgifterna som ska gälla i Futurum. Här föreslås vidare att alkohol ska
kunna tillåtas vid uthyrning på det övre planet. Vid alkoholförtäring i de lokaler där Kultur- och
fritidskontoret medger alkoholförtäring åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga
myndighetstillstånd.
De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och
fritidskontorets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18
Ändringar förslag till nya taxor och avgifter 2015 till 2016
Förslag till avgifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområdeidrottsanläggningar och lokaler
Järna kommundelsnämnd beslut
l. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med
kultur- och fritidskontorets förslag till A v gifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler.
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2016.
3. Alkoholförtäring vid uthyrning av övre planet på Futurum tillåts förutsatt att hyresgästen
själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd.

Beslutet skickas till

Akten
Anders Siljelöf/kultur- och fritidskontoret

Utdragsbest

Anslagsdatum

2015-12-18
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§ 218 Överenskommelse mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en
individ behöver praktisk hjälp med egenvård informationsärende
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Södertälje kommun har för yttrande fått rekommendation från styrelsen för kommunförbundet i
Stockholms län (KSL) om samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) när en individ
behöver praktisk hjälp med egenvård. Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som
reglerar ansvaret, men behovet av att revidera och ta fram ny överenskommelse beror bland
annat på ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011 :23 och SOSFS 2011: l Osamt
Skolverkets skrivelse från 2014 om egenvård som riktar sig till förskolan och skolan.

Målgruppen är individer som oavsett ålder kan ansvara för egenvård men behöver praktisk hjälp
och stöd för att utföra den. Utefter överenskommelsen utarbetas sedan rutiner inom respektive
berörd verksamhet. Ärendet har beretts i samverkan mellan berörda nämnder.
Social-och omsorgskontorets förslag till beslut är att anta förslaget till överenskommelse när en
individ behöver praktisk hjälp med egenvård.
Underlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 november 2015 med PM daterad
2015-11-18
Rekommendation från KSL Storstockholm om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp
med egenvård
Protokoll§ 23, fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i

Nämnden tar del av informationen.

Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum
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§ 219 Överenskommelser om vård och omsorg för äldreinformationsärende
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Södertälje kommun har ifrån kommunförbundet i Stockholms län (KSL) fått rekommendation
att anta Överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Styrelsen för KSL beslutade vid sitt
sammanträde den 4 juni 2015 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelse
med Stockholms läns landsting (SLL) inom området vård och omsorg om äldre. Målgruppen är
personer som bor på särskilt boende för äldre.

Sedan tidigare finns överenskommelse om samverkan mellan läkare och kommunfinansierad
hälso-och sjukvård, kostnadsfördelning för medicintekniska produkter och kostnadsansvar för
läkemedel och läkemedelsnära produkter. Nya överenskommelser är om individuell
nutritionsbehandling i särskilt boende och god läkemedelsbehandling. Dessutom finns
tilläggsöverenskommelser om att förebygga och behandla missbruk och beroende samt
samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning
Social-och omsorgskontorets förslag är att äldreomsorgsnämnden beslutar om
överenskommelsen om vård och omsorg för äldre och tilläggsöverenskommelser i enlighet med
rekommendation från KSL
Underlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2015 med PM daterad
den 17 november 2015
Rekommendation från styrelsen för KSL, kommunerna i Storstockholm, daterad den 4 juni
2015 med förslag till Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre
Protokoll, § 21, fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i

Nämnden tar del av informationen.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l

2015-12-10

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

18 (31)

§ 220 Plan för systematiskt kvalitetsarbete, avstämning
prioriterade satsningar - muntlig information
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Rektor Anders Ydebrink ger nämnden en avstämning gällande de prioriterade satsningar inom
plan för systematiskt kvalitetsarbete som man gjort i de kommunala grundskoloma i Järna
(Jämagrundskola).

Matematik, svenska och studiero är de prioriterade ämnena.
Vad gäller ämnet matematik så är det många elever som ligger efter i ämnet och förmodligen
inte kommer att klara sina mål innan jul, detta oroar dock inte Yde brink då han menar de
prioriterade satsningar tar tid men i längden har visat sig ge mycket goda resultat. Man har
tillsatt en kompetent matematiklärare som är de andra lärarna behjälplig och det kollegiala
lärandet ger mycket goda resultat.
I ämnet svenska så har man tidigare prioriterat att eleverna läser faktatexter, det har gett ett gott
resultat och nu har man riktat in sig på olika typer av skrivning, där eleverna ska lära sig att
skriva på olika sätt beroende på vem texten riktar sig mot.
Arbetet medstudiero-som skolinspektionen i sin rapport slog ned på- jobbar man nu aktivt
och intensivt för att förbättra. Varje lektion inleds med syfte och mål, samt genomgång av
vilken studiero som krävs för att uppnå målen. Om eleverna inte vet vad som förväntas av dem
så vet de heller inte hur de ska uppföra sig, ledarskapet är viktigt vad gäller grunderna för att
kunna skapa en god studiero. I samtalen kring vad som är en god studierosåska eleverna vara
delaktiga.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten
Anders Ydebrink/utbildningskontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l

2015-12-10

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 221 Muntlig avstämning av arbetet med att följa upp
skolinspektionens rapport
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Rektor Anders Yde brink informerar hur man inom J ärnas kommunala grundskolor
(Järnagrundskola) har arbetat för att följa upp skolinspektionens rapport.

I rapporten fick Järnagrundskola nedslag från skolinspektionen vad gäller studie- och
yrkesvägledning i årskurserna 1-5. Dokumentet "Full fart mot framtiden"- som har upprättats
av utbildningskontoret - skulle enligt rapporten implementeras under hösten 2015 för att
förbättra studie- och yrkesvägledningen. På grund av andra prioriterade utvecklingar och
förbättringar så har detta inte hunnits med men i början av januari kommer Järnagrundskola att
göra kartläggningen i "Full fart mot framtiden" och delge skolinspektionen.

Anders Ydebrink informerar ytterligare om omorganisation inom Järnagrundskola där han själv
från och med den 7 januari 2016 är utlånadsom rektor till Igelsta grundskola. Anne Johansson
kommer att- från och med samma datum - vara tillförordnad rektor för T avestaskolan och
Camilla Simonsson kommer att vara tillförordnad rektor för Eneskolan och Ådalskolan.
Biträdande rektor för Eneskolan och Ådalskolan kommer att vara Ingela Netz.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten
Anders Yde brink/utbildningskontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkand

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l

2015-12-10

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

20 (31)

§ 222 Revidering av delegationsordning - utbildning
Dnr: Jä 15/08
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att kontoret har anställt en skolexpert med särskilt ansvar för de yttranden
som huVtidmannen lämnar vid anmälan till skolinspektionen behöver delegationsordningen
daterad 2015-10-01 revideras under punkt B3.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02
Delegationsordning för Utbildnings- och kommundelsnämnderna daterad 2015-10-01
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2015-1 O-O l med föreslagen ändring.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 223 Information från stadsmiljöchefen
Dm: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
stadsmiljöchefBjörn Rabenius informerar nämnden gällande:
Projektering av Nykvarnsvägen

Då Nykvamsvägen inte kan anses säker ur trafikhänsyn, bland annat i och med den tunga
trafiken som går förbi, så ger samhällsbyggnadskontoret ett par olika förslag till åtgärder som
kan vidtas för att öka trafiksäkerheten. I huvudsak går förslagen ut på att antingen jobba efter
befintlig detaljplan och bygga om vägen för att öka trafiksäkerheten eller arbeta för att
exploatera området och i och med det upprätta en ny detaljplan som medger bostäder.
Ett attraktivt Järna centrum

Syftet med att ta bort pollama från Storgatan var att verka för gångtrafikanterna och att ge
bilden av att Storgatan i huvudsak är en gågata, men Rabenius håller med om att reflexerna på
blomsterurnorna är bristfälliga.
Scenen från politikertorget i Södertälje kommer att flyttas till Järna och man kommer att
fortsätta jobba med att se över helheten för Järna torg samt fortsätta arbetet med mötesplatser i
Järna.
För tillfället har det anställts två vikarierande landskapsarkitekter varav en anställning kan
komma att bli fast till sommaren. En av landskapsarkitekterna kommer att få i uppdrag att
arbeta vidare med Järna centrum som projektledare.

Nämnden tackar för informationen.

Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum

Justerandes signum

~·

·z

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 224 Remissvar om inrättande av naturreservat på
fastigheten Brandalsund
Dnr: Jä 15/72
Sammanfattning av ärendet
Miljökontoret har utarbetat ett förslag till inrättande av Erandalsunds naturreservat. Förslaget
har remitterats till bl.a. kommunens nämnder för yttrande.
Södertälje kommun förvärvade år 2008 fastigheten Brandalsund l: 11 av Stockholms stad,
inledningsvis i syfte att exploatera området. För detta syfte bildades ett särskilt bolag, Telge
Brandalsund. Miljökontoret genomförde år 2011 flera inventeringar av området, vilka visade att
området har unika natur- och kulturvärden. Under år 2014 beslutade styrelsen för Telge
Barndalsund att lägga ned planerna på att exploatera området. Området ska därför, i enlighet
med bolagets uppdrag, avyttras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-1 O
Miljönämndens remiss om inrättande av Erandalsunds naturreservat, med bilagor 2015-09-07
Social och Omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14
Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07.
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 22 oktober 2015
Yrkanden
Susanne Bergström (S) yrkar på att besluta i enlighet med förslag från Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att:
l. Järna Kommundelsnämnd anser att det finns ett stort värde för det rörliga friluftslivet liksom
för naturvården att det föreslagna naturreservatet genomförs och tillstyrker därför
miljökontorets förslag i sin helhet.
2. Nämnden anser också att servitut bör inrättas för upprättande och skötsel av en vandringsled
längs kusten, från Pershagen och vidare mot Farstanäs samt att denna vandringsled ska vara
tillgänglighetsanpassad.
3. Nämnden ställer sig även positiv till att området för naturreservat stannar i kommunens ägo.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Bergströms (S) yrkande.
Michael Andersson (M) yrkar avslag till förslaget att inrätta ett naturreservat på fastigheten
Brandalsund.
Göran Lidman (SD) yrkar avslag till kontorets förslag om inrättande av naturreservat på
fastigheten Brandalsund.
Viveca Rabenius (L) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till kontorets förslag.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med Susanne Bergströms (S) och sitt eget yrkande om bifall till (S)(V)(MP)s förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Järna Kommundelsnämnd anser att det finns ett stort värde för det rörliga friluftslivet liksom
för naturvården att det föreslagna naturreservatet genomförs och tillstyrker därför
miljökontorets förslag i sin helhet.
2. Nämnden anser också att servitut bör inrättas för upprättande och skötsel av en vandringsled
längs kusten, från Pershagen och vidare mot Farstanäs samt att denna vandringsled ska vara
tillgänglighetsanpassad.
3. Nämnden ställer sig även positiv till att området för naturreservat stannar i kommunens ägo.
Reservation
Michael Andersson (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 224A.
Viveca Rabenius (L) och Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet.
Göran Lidman (SD) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 224B.

Beslutet skickas till

Akten
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor
Carolina Hillerdal-Ljungqvist/miljökontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l

2015-12-10

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 225 Motion från Realistpartiet - Fler lärare med
högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden
i södertälje
Dnr: Jä 15/68
Sammanfattning av ärendet
Joakim Granberg, Realistpartiet, har den 17 maj 2015 väckt en motion i kommunfullmäktige om
fler forskollärare med högskolekompetens till forskolor i invandrartäta områden i Södertälje.
Motionären föreslår att i huvudverksamheten skall det svenska språket vara i fokus, att mer
resurser satsas på att fortbilda personal i svenska samt en specifik värvningsinsats for att locka
forskollärare till forskoloma i dessa områden. Motionären föreslår ett lönepåslag med 7000 kr.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-22
Svar från utbildningsnämndens ordforande på interpellation från Joakim Granberg (RP) med
rubriken "Svenska språket i forskolan som grundkrav". (bilaga l)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 som sitt yttrande.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkand

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 226 Sammanträdesplan 2016
Dnr: Jä 15/91
Sammanfattning av ärendet
När sammanträdesplanen 2016 för Järna kommundelsnämnd utformades har hänsyn tagits för
att anpassa nämndens sammanträden till dels kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden dels till de hålltider som beslutats för redovisning av del- och helårsbokslut
Järna kommundelsnämnds sammanträdestider för 2016 föreslås av kontoret att förläggas enligt
nedanstående sammanträdesplan.
Sammanträden tisdagar ki.I6.00
2 februari
23 februari ki.09.00
5 april
10 maj
2 juni (torsdag)
21 juni ki.09 .00
30 augusti
6 oktober (torsdag)
8 november
6 december

Järna kommundelsnämnd föreslås anta sammanträdesplan 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-20
Förslag till sammanträdesplan 2016- Järna kommundelsnämnd 2015-11-17
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar sammanträdesplan 2016 för Järna kommundelsnämnd.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Social- och omsorgskontoret
Utbildningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l

2015-12-10

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 227 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 15/03

Sammanfattning av ärendet
Per-Anders Fritshammar (C) har gjort iakttagelsen att det idag på allmän flaggdag (Nobeldagen)
inte finns någon flagga hissad på kommunens flaggstång i Järna. Nämnden skickar frågan till
Anders Bengs på samhällsbyggnadskontoret
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om verksamhetsbesök i grundskolan som hon
har gjort tillsammans med utbildningsdirektören och grundskolechefen, Klingborg beskriver
besöket som mycket positivt.
Ordförande informerar också om att arbetet med att bygga utomhus-isbanan har startat. Susanne
Bergström (S) fyller i att Anders Siljelöfvid kultur- och fritidskontoret uppgett att plattan ska
vara fårdiggjuten den 19 december, den 7 januari ska det vara färdigt för att spola is om det är
tillräckligt kallt ute och den 20 januari kan man börja köra aggregatet och således spola isen
även om det inte är under nollgradig utomhustemperatur. I och med att gjutningen av plattan har
härdat och aggregaten kan börja användas så kommer istiderna att stabiliseras. Banan kommer
att invigas lördagen den 6 februari, nämnden är behjälplig kultur- och fritidskontoret i och med
. . .
mv1gnmgen.

Ordförande informerar om företagarmöte som hölls den 17 november på Kallfors golfklubb i
Järna, ett arrangemang ordnat i samarbete med Destination Södertälje.
Samhällsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström fick tyvärr förhinder men ett 30 tal personer kom
ändå för att närvara vid företagarfrukosten där bland annat frågan om bredband diskuterades,
många företagare har också frågor kring bygglovshanteringen. I april 2016 ska en ny
företagarfrukost anordnas, då med fokus på samhällsbyggnadsfrågor.

Peter Gustavsson (M) tar upp frågan om systemet med kontaktpolitiker, som han inte tycker
fungerar bra. Ordförande informerar om att kontaktpolitikersystemet - från och med nästa årkommer att avskaffas och istället kommer nämnden utföra studiebesök. Kontaktpersoner till
kommunala handikapprådet kommer att finnas kvar.

Kopia skickas till

Akten
Anders Bengs/samhällsbyggnadskontoret
Anders Siljelöf/kultur- och fritidskontoret
Jeanette Lewald/kommunstyrelsens kontor

Justerandes signum

~

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkand

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll l 2015-12-10 1 Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 228 Kontoret informerar
Dnr: Jä 15/03
Sammanfattning av ärendet
Samordnare Alexander Högberg informerar att tisdagen den 1211-2016 kl.l3.00 är planerat
datum för nämndens verksamhetsplaneringsdag 2016. Kontoret återkommer inbjudan.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Jktv ~

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 229 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 15/03
Kommunfullmäktige

•
•
•

Protokollsutdrag 2015-11-05 § 209 Val
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 207 Revidering av ansöknings- och placeringsregler för
förskola och skolbarnomsorg
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 203 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 och
helårsprognos för Södertälje kommun

Nacka tingsrätt

•

Mark- och miljödomstolen 2015-11-10 Mål nr P 4444-15, Dom

Kommunstyrelsens kontor

•

Protokoll§ 86 2015-11-26 över ärenden i vilka kommunstyrelsen delegerat
beslutanderätten till stadsdirektören "Volymavstämning av den pedagogiska
verksamheten"

Lantmäterienheten södertälje kommun

•

Underrättelse om fastighetsbildningsärenden, anläggningsförrättning och
fastighetsreglering berörande Häknäs Il :4, Il :6 och Trossentorp 2:1, 2015-10-14

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 230 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 15118
Kultur- och fritidskontoret

•
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-10-19, nr 15-15
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-12-04, nr 16-03

Social- och omsorgskontoret
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-11-19, nr 15-16

•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2015-11-19, nr 15-17

Samhällsbyggnadskontoret
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-01-01 nr 22

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

Justerandes signum

Startbesked för installation av eldstad m.m., Billsta l :3, Dnr 2015-02688, 2015-11-17
Startbesked, Församlingen 21, Dnr 2015-02518, 2015-11-17
Bygglov med startbesked, Svarttorp 2:11, Dnr 2015-02273, 2015-11-13
Avskrivning, Kallfors l :25, Dnr 2015-02114, 2015-11-06
Startbesked, Kallfors l :260, Dnr 2015-02022, 2015-11-06
Startbesked, Kallfors l :259, Dnr 2015-02168, 2015-11-05
Bygglov samt startbesked, Övereneby l: 15, Dnr 2015-01138, 2015-11-09
Startbesked, Kallfors 1:239, Dnr2015-01023, 2015-09-08
Startbesked, Tavesta l :298, Dnr 2015-01578, 2015-10-29
Startbesked, Tavesta l :22, Dnr 2015-01577, 2015-10-29
Slutbesked, Broschen 4, Dnr 2015-02237, 2015-11-09
Slutbevis, Blåvingen 9, Dnr BI 99-0176,2015-11-09
startbesked för installation av eldstad m.m., Svarvaren 3, Dnr 2015-02497, 2015-11-06
Startbesked, Kallfors 1:258, Dnr 2015-01941,2015-10-23
Bygglov, Kallfors l :260, Dnr 2015-02022, 2015-11-04
startbesked för installation av eldstad och rökkanal, Tunaängen 2, Dnr 2015-02559,
2015-10-30
Bygglov, Kallfors l :259, Dnr 2015-02168, 2015-11-02
Avskrivning, Håknäs 4:28, Dnr 2011-02191, 2015-11-02
Bygglov/rivningslov, Fläkten 4, Dnr 2015-01329, 2015-11-30
Bygglov samt startbesked, Kaprifolen l, Dnr 2015-02202, 2015-12-0 l
Bygglov och startbesked, Fredriksberg 1:78, Dnr 2015-02476,2015-11-26
Bygglov, Kallfors 1:216, Dnr 2015-02309,2015-11-27
Bygglov samt startbesked, Kaprifolen l, Dnr 2015-02764,2015-12-01
Bygglov, Brandalsund l :6, Dnr 2015-01479, 2015-11-25
Bygglov med startbesked i efterhand, Kallfors l :207, Dnr 2015-02577, 2015-11-24

Anslagsdatum

2015-12-18

Sammanträdesprotokoll

l 2015-12-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2015-12-18
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kommundelsnämnd

31 (31)

§ 231 Övriga frågor
Dnr: Jä 15/04

Sammanfattning av ärendet
Per-Anders Fritshammar (C) anmäler en övrig fråga.
"Stockholms stad har hos Länsstyrelsen sökt och fått tillstånd att få riva bäverdammar och få till
stånd jakt på bäver i Moraån i Järna. Stor förvåning hos mig att en annan kommun/stad kan få
tillstånd de ovannämnda åtgärderna i en annan kommun. Södertälje kommun är markägare på
ena sidan ån där åtgärderna enligt beslutet skall genomföras, från Åstugan till Bankesta. I
Länsstyrelsens beslut fjärde punkten står åtgärderna inte får bedrivas i naturreservat. Den
sträcka som avses i beslutet är naturreservat. Som jag ser det har Länsstyrelsen fattat beslut som
inte går att genomföra. Jag har även idag måndag pratat med kommunens viltvårdare, han hade
inte aning om det ovannämnda, beslutet gäller till och med 31/12 2015."

Svar kommer från Sverker Loven, fiskebiolog vid Stockholm stad.
"Om vi planerar några omfattande saker så kontaktar vi alltid ägarna, vad vi har möjlighet till,
rent praktiskt, är att tillfälligt öppna vandringsvägar för öring på lekvandring (som bävern
snabbt brukar bygga igen). Sen kan vi försöka få ägarna attjaga mer. Och att annan kommun
gör detta kan man ju undra över men det beror på att vi (Stockholm stad) arbetar över hela länet
med fiskevård, det var vi som lekgrusade för öringen för två år sedan i Moraån och Skillebyån.
Vi har även uppmärksammat bäverproblemen kontra öring i länets bäckar, speciellt på
Södertörn. Och bett alla som har naturreservat mm att förhålla sig till bävern och öringen/fisken
när skötselplaner skrivs, vilket vi även gjorde för Moraån. Det är helt klart en konflikt för
naturreservat-förvaltarna, men när man måste välja är mitt val i de flesta fall enkelt, dvs. bävern
har ett 100-tal vattendrag i länet att dämma och sjöar mm att hålla tilli-öringen kanske ett 30tal som har lämplig biotopyta för sin reproduktion. Jakten tillhör fastigheterna i naturreservatet,
så det är fler än kommunen som har jakträtt på bäver i Moraån."

Per-Anders Fritshammar (C) tackar för svaret men efterlyser också stöd i lagrum för
ovanstående påståenden.
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Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds
Naturreservat
Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden beslutade den l september att skicka ut ett förslag till inrättande
av Brandalsunds naturreservat på remiss. Yttrandet ska ha inkommit till
miljökontoret senast 28 november.

Yttrande
Önskan om att bilda ett naturreservat har under flera år framställts från
miljökontoret, både till Telge Brandalsund och till Telge Fastigheter. Svaret där har
blivit att vi bör vänta med ett beslut till vi vet vad vi vill göra med området.

Moderaterna värnar god miljö och vacker natur. Här är Brandalsund ett exempel
på ovan nämnda kriterier. Dock är vi motståndare till att inrätta ett naturreservat i
området.
Brandalsund skyddas redan av Trindborgens riksintresse och strandskyddet.
Ingenting kommer att byggas i området och blir det som det är tänkt, att just
badplatsen behålls av kommun när övrig mark säljs, finns det ingen anledning att
skapa ett naturreservat där. Tillgängligheten med bil till området kan regleras med
servitut gällande vägen.

Med det yrkar vi avslag på kontorets förslag till yttrande och bifall til·l--~~-~?e-get)
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sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot bildandet av varje form

av naturreservat i Brandalsund.
Området är enligt vår uppfattning redan tillräckligt skyddat genom bland
annat strandskydd och fornminneslag.
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