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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S) l: vice ordförande, §§ 8-15 
Ingvar Karlsson (S) 
Katja Nilsson (S) 
Ewert Sjöstrand (S) 
Hanna Klingborg (MP) ordförande, §§1-4, §§ 6-15 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M) 2: vice ordförande 
Peter Gustafsson (M) 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Marja Lindholm (S) tjänstgörande ersättare för Susanne Bergström (S), §§ 1-7 
Jacob Kiehn Jensen (S) 
Mikael Persson (S) 
Tomas Fogelqvist (MP) 
Roland Håkansson (MP) tjänstgörande ersättare för Hanna Klingborg (MP), § 5 
Anders Bill (M) 
Benny Hansen (M) 
Tina Karlsson (C) 
Lennart Johansson (SD) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Fahtin Alias, bygglovsarkitekt 
Anders Svensson, tillförordnad bygglovschef 
Anders Bengs, kommundelsansvarig 
Kerstin Ahlbeck, verksamhetsledare Järna fritidsgård 
Asa Stenberg, förskolechef, förskolor i Järna 
Ursula Larsson, administrativ chef, förskolor i Järna 
Mats Siljebrand, gruppledare Liberalerna i Södertälje 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 1 Protokollets justering 

Dnr: J ä 16/0 l 

Per-Anders Fritshammar (C) utses att jämte ordforanden justera dagens protokoll. sekreteraren 
tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2016-02-09 klockan 15.00 i Södertälje stadshus. 

Justerandes signum 

2016-02-10 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande cP r-P 
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Detaljplan för Svarttorp 2:3 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående ändringar. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 

5 (22) 
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§ 3 Ansökan-strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus och garage, Övereneby 1:10 

Dm: Jä 16/14, SBN 2015-02583 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus i två plan om ca 140 
kvm byggnadsareal om ca 204 kvm bruttoarea och garage om ca 60 kvm 
byggnadsarea/bruttoarea vid Moraån på fastigheten Överene by l: l O. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus och garage vid Moraån enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Beslutshandlingar 
Tjänsteskrivelse, daterat 2016-01-15 
Ansökan inkoin 2015-10-29 
Nybyggnadskarta inkom 2015-10-29 
Nybyggnadskarta inkom 2015-12-07 

Jäv 
Jacob Kiehn Jensen (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
I enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-15 beslutar Järna kommundelsnämnd att: 

l. Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av enbostadshus och garage vid Moraån på 

fastigheten Överene by l: l O med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd 

av 7 kap. 18 c § punkt l miljöbalken. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till bostadshusets och garagets yta på mark 

enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken enligt bilaga 4 i tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-15. 

3. Påföra sökanden en avgift om lO 680 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden/Fastighetsägaren/ Akten/Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 

2-Överklagandeanvisning 

3 -Översiktskarta 

4-Tomtplatsavgränsning 

5-Yttreandet från miljökontoret daterat 2015-11-27 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 
UtdragsbestyrkandtfJrP 
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§ 4 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus, Brandalsund 1:11 

Dnr: Jä 16/12, SBN 2015-01498 

Sammanfattning av ärendet 

7 (22) 

Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus i två plan ca 350 
kvm byggnadsarea (600 kvm bruttoarea) på del av fastigheten Brandalsund l: 11. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 
tvåbostadshus meddelas enligt tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-15 
Ansökan inkom 2015-06-17 
Skrivelse inkom 2015-06-17 
Översiktskarta inkom 2015-12-03 
situationsplan inkom 2015-11-30 
Översiktskarat redovisar en ny anslutning inkom 2015-11-30 
Arkeologisk utredning inkom 2015-06-17 

Yrkanden 
Göran Lidman (SD) yrkar på att avslå kontorets förslag till att meddela positivt förhandsbesked 
till nybyggnad av tvåbostadshus på del av Brandalsund l: 11. 

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

Proposition 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Göran 
Lidmans (SD) yrkande och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
I enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2016-01 -15 beslutar Järna kommundelsnämnd att: 

l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900) 

meddelas att nybyggnad av tvåbostadshus på del av Branddalsund l: 11 kan tillåtas med 

villkor enligt denna tjänsteskrivelse. 

2. Påföra sökanden en avgift om 13 350 kr. 

Reservationer 
Göran Lidman (SD) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

.~ 2016-02-10 
Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!Byggherren 
Fastighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 
Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Brandalsund 3: l, 2: l och l :4 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 

1-Faktureringsunderlag 

2-Överklagandeanvisning 

3-Yttrande från Trafikverket daterat 2015-09-11 
4-Yttrande från Trafikverket daterat 2015-12-03 
5-Yttrandet från Telge Nät AB daterat 2015-12-18 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 
Utdragsbestyrkande 

8 (22) 
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§ 5 Påföljder för olovlig installation av vattenförsörjning 
och avlopp, Fredriksberg 1:76 

Dnr: Jä 16/13, SBN 2013-02130 

Sammanfattning av ärendet 
Olovlig installation av vatten och avlopp som berör arean om ca 170 kvm har utförts på 

fastigheten Fredriksberg l :76 utan att stat!besked finns för denna åtgärd. 

Påföljder avser dessa olovliga åtgärder. Enheten bygglov bedömer att startbesked kan tillstyrkas 

i efterhand för installation av vattenförsörjning och avlopp. Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

att kommundelsnämnden i Järna beslutar om påföljder enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-01-14, Rev 2016-01-28 

Anmälan inkom 2013-11-26 

Förklaringsbrev till fastighetsägare daterad 2014-04-04. 

Skriftlig förklaring från fastighetsägare daterad 2014-04-22 

Upplysning till fastighetsägare gällande olovliga åtgärder daterad 2014-05-15 

Jäv 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) samt Jacob Kiehn Jensen (S) anmäler jäv och deltar inte i 

behandlingen av ärendet. 

Yrkanden 
Tjänstgörande ordförande Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
I enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-28 beslutar Järna kommundelsnämnd om 

påföljder för de olovliga åtgärderna på Fredriksberg l :76 att: 

l. Byggnadsanktionsavgift påförs fastighetsägare på fastigheten Fredriksberg l :76 med 
19 469 kronor med stöd av 11 kap 51 § PBL (2010:900). 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägarna 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 
l-Hur man överklagar beslutet 

2-Överklagandeanvisning 

3-E-post från fastighetsägaren till handläggare daterat 2015-10-13 

4- Uträkning av mätvärd bruttoarea 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkand 

2016-02-10 
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5-Jämforelse fasader 

6-Fotografier från platsen 

l-Yttrandet fr~n fastighetsägare via mail daterat 2016-01-28 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 

10 (22) 
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§ 6 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Svensson, tillfårordnad bygglovschef informerar nämnden om situationen på 
samhällsbyggnadskontoret där man i nuläget arbetar under stor press sedan Urban Dahlberg 
slutat som bygg- och planchef. Kontoret arbetar med att rekrytera nya handläggare men 
processen går långsamt och besked om bygglov och kontrollplaner kommer att dra ut på tiden. 

Anders Bengs, ansvarig för den yttre verksamheten i kommundelarna presenterar fårslag på 
åtgärder gällande den tekniska verksamheten får Järna kommundel under 2016. Bengs 
presenterar fårslag under bl.a. rubrikerna Gata, Parkmark samt Ljungbackens !P. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Svensson/Samhällsbyggnadskontoret 
Anders Bengs/Samhälls byggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Information från kultur- och fritidskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Ahlbeck, verksamhetsledare för Järna fritidsgård informerar nämnden om olika 
aktiviteter som i fritidsgårdens regi är planerade inför året, t.ex. skidresa under sportlovsveckan, 
sommarcafe och olika åldersanpassade läger för högstadieeleverna. Ahlbeck beskriver också 
kortfattat verksamheten och de olika aktiviteterna som stående finns på fritidsgården så som 
motorverkstad, musikstudio samt matlagning och bakning. I projektet "7 gårdar" bjuder de 7 
olika fritidsgårdarna i Södertälje in varandra och gör aktiviteter i respektive fritidsgårds 
kommundel/stadsdel. 

Ahlbeck har jobbat på fritidsgården i Järna i 17 år och beskriver hur klimatet har blivit hårdare, 
respekten för vuxna har försämrats och klimatet för ungdomarna är tuffare, personalen försöker 
möta ungdomarna, lyssna på samt prata med dem. Ahlbeck går under våren i pension och 
lämnar således sin tjänst på fritidsgården, hon tackar för förtroendet att ha fått arbeta på och leda 
arbetet med fritidsgården i Järna. Nämnden tackar Kerstin Ahlbeck för hennes tid och 
engagemang och överlämnar en blomma. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kerstin Ahlbeck/ Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 
UtdragsbestyrkandtfP 
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§ 8 Information från utbildningskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Asa Stenberg, förskolecheffår fårskolorna i Järna samt Ursula Larsson, administrativ cheffår 
fårskolorna i Järna informerar nämnden om situationen får kommundelens förskolor. 

En stor fårändring får fårskolorna i kommundelen har varit avvecklingen av Konvaljen men 
Stenberg och Larsson ger bilden av att avvecklingen har gått mycket lugnt till och att föräldrar, 
barn och pedagoger är nöjda med utfallet av avvecklingen, alla barn har blivit placerade på de 
förskolor som de valt som förstahandsval och pedagoger från Konvaljen har följt med till 
samtliga fårskolor där barn har placerats. 

I och med avvecklingen av Konvaljen har Järna förskolor iriför 2016 en budget i balans då man 
tidigare haft problemet med får många platser och får ra barn. Man satsar på 
kompetensutveckling av personalen, ny IKT- utrustning (Informations och 
kommunikationsteknik) samt storstädning av lokalerna. Man rapporterar också om ett antal 
nyrekryteringar under 2015 samt att Järna fårskolor har relativt lätt att rekrytera förskolelärare, 
fördelningen på Järna förskolor är ca 50 % fårskol e pedagoger, 40 % barnskötare och ca l O % 
outbildad personal. 

Nämnden tackar får informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Asa Stenberg/Utbildningskontoret 
Ursula Larssen/Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum mv 2016-02-10 """''''"''''"'' (~' 
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§ 9 Motion av Per Holmgren (M) - "Trafiksäkerhet och 
hastighetsbegränsningar" 

Dnr: Jä 15/80 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige, daterad 2015-09-14, från Per Holmgren (M) föreslås att 
Södertälje kommun, ska justera hastighetsbegränsningen till 40 km/tim på de gator som vid 
införandet av 30-zoner har fått hastigheten 30 km/tim. 

Motionären föreslår även inventering av trafikmiljöer med förhöjda risker och där föreslå 
säkerhetshöjande åtgärder samt kostnad för dessa. 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt möjligheten att genomföra de föreslagna åtgärderna i 
motionen och kommit fram till följande resultat. 

l. Justera hastighetsgränserna 

Kontoret har under år 2014 inventerat alla huvudgator i Södertälje centralort avseende 
trafikrum, d.v.s. i vilken typ av trafikmiljö gatan befinner sig samt hur gatan används av 
de olika trafikantgrupperna. Denna inventering är den inledande delen i ett redan 
pågående arbete med hastighetsplanen som kontoret har för avsikt att ta fram under år 
2016. Hastighetsplanen kommer att ta hänsyn till i vilken utsträckning de olika 
trafikslagen är separerade samt standarden på gatan ur en trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsaspekt Hastighetsplanen kommer på ett tydligt sätt att visa på behovet 
av en mer differentierad hastighetsbegränsning med 30 km/tim, 40 km/tim och 60 
km/tim. 

2. Inventera trafikmiljöer och föreslå säkerhetshöjande åtgärder 

Kontoret har under hösten 2015 arbetat fram ett levande dokument för prioritering av 
gator i 30-zonerna avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Prioriteringen baserar sig 
på parametrar som till exempel, hastighet, antal olyckor, antal fordon och närhet till 
skolor m.m. Kontoret kommer succesivt beta av de högst prioriterade gatorna och göra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på dem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-13 

Motionen daterad 2015-09-14 

Yrkanden 
Michael Andersson (M) yrkar bifall till motionen. 

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

Proposition 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Michael 

Anderssons (M) och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Anslagsdatum 

2016-02-10 



Sammanträdesprotokoll l 2016-02-02 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar tjänsteskrivelsen som svar på motionen till kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Michael Andersson (M) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Jessica Frebelius/Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Jttv 2016-02-10 
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§ 10 Verksamhetsplan 2016 

Dnr: Jä 15/06 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Järna kommundelsnämnds verksamhetsplan innehåller en kort analys av föregående 
års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och inriktningsbeslut 
och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens internbudget presenteras i 
ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att rapporteras under 2016. 

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2016-01-27 
Verksamhetsplan Järna kommundelsnämnd 2016 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer verksamhetsplan för 2016 
2. Nämnden fastställer internbudget för 2016 samt investeringar och nämndbeslutade 

investeringar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Mikael Wiehager/Kultur- och fritidskontoret 
Karin skilje/Samhällsbyggnadskontoret 
Maria Johansson/Social- och omsorgskontoret 
Carina Bedin/Utbildningskontoret 
Redovisning och ekonomisupport 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 11 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

Susanne Bergström (S) informerar om att den nya isbanan vid Ljungbackens IP, invigs lördagen 
den 13 februari kl. 12.00-14.00. Bergström uppmanar alla ledamöter i nämnden att komma och 
närvara vid invigningen samt vidarebefordra information till alla som kan tänkas vara 
intresserade. 

Ordforande Hanna Klingborg (MP) informerar om att nämnden fr.o.m. mars ska starta 
"Politikerhörna" på biblioteket, den forsta onsdagen i vruje månad ska ledamöter från nämnden 
finnas representerade på biblioteket mellan kl. 16.00-17.30 för att möta allmänheten. 
Biblioteket ordar med lokal och annonsering och politikernas uppdrag är att säkerställa att det 
finns representanter från majoriteten samt oppositionen närvarande vid varje träff. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-02-10 """''''"''''"'' ?\~ 
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§ 12 Kontoret informerar 

Dnr: Jä 16/04 

sekreterare Josefine Schiitzer informerar om att de ledamöter som rapporterar inkomstförlust i 
samband med sammanträdena måste fylla i ny blankett "grunduppgift" inför 2016 och lämna till 
kontoret. Blanketten finns att hämta hos sekreteraren eller på kanalen på Södertälje kommuns 
intranät. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-02-10 
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§ 13 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Äldreomsorgsnämnden, protokollsutdrag 2015-12-08 
• Protokollsutdrag 2015-12-08 § 165 "Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, 

rekommendation KSL/12/0 166-3 5 

• Protokollsutdrag 2015-12-08 § 167 "Återremiss av brukarinflytande inom hemtjänsten" 

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2015-12-17 
• § 232 "Mål och budget 2016-2018 samt taxor och avgifter 2016" 

• § 259 "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv" 

• § 261 "Återinför Familjecentralerna i Södertälje" 

• § 262 "Öka tillgången till internetför Södertäljes seniorer" 

• § 263 "Bättre städning inom ramen för beviljad Hemtjänst" 

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2015-12-15 
• § 240 "Fördelning av den centrala potten för äldreomsorg" 

Omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2015-12-10 
• § 128 Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om 

samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård" 

Miljönämnd 
• Riskklassificering och fastställande av årlig kontrolltid, Dnr 2015-4291, 2015-12-14 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Laga kraft- detaljplan för Församlingen 27 och 28 

Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
• Dom, målnr P 4544-15, 2016-01-29 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 

Utdragsbestyrkande 

( 
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§ 14 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Avskrivning, Kallfors 1:24, Dnr 2015-02113,2015-11-06 

• Avskrivning, Kallfors l :26, D nr 2015-02115, 2015-11-06 

• Avskrivning, Ene 4:103, Dnr 2013-01126,2015-11-16 

• Avskrivning, Sippan 10, Dnr 2015-01465, 2015-11-17 

• Bygglov samt startbes ked, Kallfors l :4, Dnr 2015-02154, 2015-11-27 

• startbesked för installation av eldstad m.m., Svmttorp l :5, D nr 2015-02212, 2015-11-26 

• Slutbesked, Borggården 2, Dnr 2015-02345, 2015-12-18 

• Avskrivet/återkallat, Överjärna-Lövsta l :56, D nr 2015-02661, 2015-12-21 

• Avvisning, skogsklövern 4, Dnr 2015-00899, 2015-11-24 

• Föreläggande att komplettera en ofullständig anmälan, skogsklövern 4, Dnr 2015-00899, 2015-
04-28 

• Bygglov samt startbesked, Hummelhaga 2: l, Dnr 2015-02157, 2015-11-27 

• Bygglov/rivningslov samt startbesk ed, Ene 4: l 06, D nr 2015-02155, 2015-12-02 

• Rivningslov samt start besked, Ene 4: l 06, D nr 2015-02162, 2015-12-02 

• Rivningslov samt startbesked, Ene 4:106, Dnr 2015-02163,2015-12-02 

• Bygglov samt startbes ked, Ene 4: l 06, D nr 2015-02164, 2015-11-27 

• Slutbesked, Svarvaren 3, Dnr 2015-02497, 2015-12-14 

• startbesked för installation av eldstad m.m., Ängsvallmon 2, D nr 2015-02691, 2015-11-27 

• Bygglov samt startbes ked, Solstenen 4, D nr 2015-01419, 2015-12-11 

• Bygglov samt startbes ked, Långan 12, Dnr 20 15-02066, 2015-12-14 

• Startbesked, Mora l :32, Dnr 2015-01790, 2016-01-08 

• Slutbesked, Fjällklockan l, Dnr 2015-02503, 2016-01-07 

• Avskrivning, Vecklaren 2, D nr 2015-01928, 20 16-0 1-11 

• Slutbesked, Kallfors l :24 7, D nr 2015-01305, 2015-12-18 

• Slutbesked, Tvärskeppet 5, Dnr 2015-00266, 2015-10-29 

• Interimistiskt slutbesked, Tvärskeppet 5, Dnr 2015-00266, 2015-10-29 

• Slutbesked, Fastan 2, Dnr 2015-02827, 2016-01-05 

• Slutbesked, Industrin 3, Dnr 215-00720,2015-12-15 

• Bygglov samt startbesk ed, Kaprifolen l, Dnr 2015-02202, 2015-12-0 l 

• Slutbesked, Ängsvallmon 2, D nr 2015-02691, 2016-01-22 

• startbesked för installation av eldstad m.m., Kyrkgången 2, Dnr 2016-00002, 2016-01-21 

• startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Edesta 6: l, D nr 2015-02690, 2016-01-20 

• Slutbesked, Björnfoten l :32, Dnr 2012-00772, 2016-01-13 

• Avvisning av ärende, Maneten 5, D nr 2015-01184, 2016-01-18 

• Startbesked, Havsvålen 17, Dnr 2015-02746, 2016-01-22 

• Rivningslov, Kaprifolen l, Dnr 2015-03005, 2016-01-29 

• startbesked för installation av eldstad, Diademet 5, Dnr 2015-02789,2016-01-25 

• Bygglov, Rosenmalvan l, Dnr 2015-02369,2016-01-28 

• Slutbesked, Nässelklockan 6, Dnr 2015-02363, 2016-01-28 

• Slutbevis, Trollet 4, D nr 2014-02360, 2016-01-27 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-02-10 
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• startbesked för lovfri åtgärd, Nådhammar l :8, Dnr 2015-01804, 2016-01-25 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-13,2016-01-01 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-0 l, 2016-01-0 l 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-11, 2016-01-0 l 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-06,2015-12-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-18,2015-11-25 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-09,2016-01-08 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-02,2015-12-04 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-08,2016-01-07 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-04,2015-12-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-05, 2015-12-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-10,2016-01-07 

• Anmälan av beslut med stöd i nämndens delegationsordning C2, 2016-01-29 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-02-10 
Utdragsbestyrkande 

21 (22) 
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§ 15 Övriga frågor 

Dnr: Jä 16/05 

Inga övriga frågor anmäls. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-02-10 
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