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Närvarande
Ledamöter

Susanne Bergström (S), l :e vice ordförande
Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S)
Ewert Sjöstrand (S)
Elisabeth Björk (V) §§ 19-32
Michael Andersson (M), 2:e vice ordförande
Viveca Rabenius (L)
Per-Anders Fritshammar (C)
Göran Lidman (SD)

Ersättare

Marja Lindholm (S) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Björk (V)§§ 16-18
Jacob Kiehn Jensen (S)
Tomas Fogelqvist (MP) tjänstgörande ersättare för Hanna Klingborg (MP)
Roland Håkansson (MP)
Benny Hansen (M) tjänstgörande ersättare för Peter Gustafsson (M)
Fadi Abdalahad (KD)

Övriga
närvarande

Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna
Christina Svartsjö/samhällsbyggnadskontoret
Lars Åkerblorn/kultur- och fritidskontoret
Tomas Fagerstedt/kultur- och fritidskontoret
Tina Hammarström/utbildningskontoret
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§ 16 Protokollets justering
Dnr: Jä 16/0 l

Viveca Rabenius (L) utses attjämte tjänstgörande ordförandenjustera dagens protokoll.
sekreteraren tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2016-03-01 klockan 10.00 i
Södertälj e stadshus.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-03-02
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§ 17 Fastställande av dagordning
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen.

Justerandes signum

t/K

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-03-02
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§ 18 Arsbokslut 2015
Dnr: Jä 16119
Sammanfattning av ärendet
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för periodenjanuaridecember 2015. Enligt Mål- och budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut

Resultatet för nämnden är ett överskott om 2 Mkr där den tekniska verksamheten samt övrig
verksamhet visar de största positiva resultaten. Verksamhetsmålen uppfylls i den sammanvägda
lägesbedömningen medan personalmålet visar enligt god ekonomisk hushållning har brister då
sjukfrånvaron har ökat och ligger över KF -målet.
Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2015 och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-17
PM "Årsbokslut 2015 Järna kommundelsnämnd" med bilagor 1-9
Yrkande
Michael Andersson (M) yrkar på att överlämna "Årsbokslut 2015" till kommunstyrelsen utan att
godkänna.
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) yrkar på att bifalla kontorets förslag.
Proposition
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) ställer proposition på yrkandena och finner
nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner "Årsbokslut 20 15" och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Deltar inte beslutet
Viveca Rabenius (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Michael Andersson (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 18.

Viveca Rabenius (L) och Per-Anders Fritshammar (C) ställer sig bakom den skriftliga
reservationen från (M).

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/Ledningsstöd ekonomi
Justerandes signum

t/(2_
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Kommunstyrelsens kontor/Redovisning och ekonomisupport
Kultur- och fritidskontoret/Mikael Wiehager
Utbildningskontoret/Carina Hedin
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson
Sarnhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje

Justerandes signum
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vo

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-03-02

7 (23)

Sammanträdesprotokoll

l 2016-02-23 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

8 (23)

§ 19 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett
en bostadshus och garage, Övereneby 1:10
Dnr: Jä 16/18, SBN 2015-02584
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnadavenbostadshus om ca 140 kvm byggnadsarea/om ca
204 kvm bruttoarea och garage om ca 60 kvm byggnadsarea/bruttoarea vid Moraån på
fastigheten Övereneby l: l O.

Samhällsbyggnadskontoret foreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om
bygglov for nybyggnad av enbostadshus och garage enligt denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-01-15
Ansökan inkom 2015-10-29
Nybyggnadskarta inkom 2015-12-07
Planritningar inkom 2015-10-29
Fasadritningar inkom 2015-10-29
Fasadritningar med marklinjer inkom 2015-12-07
sektionsritningar inkom 2015-10-29
Garageritningar inkom 2015-10-29
Skrivelse om färgsättning inkom 2015-10-29
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2015-10-29
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-0115 att:
l.

2.
3.

Ansökan om bygglov för nybyggnadavenbostadshus om ca 140 kvm byggnadsarea/om
ca 204 kvm bruttoarea och garage om ca 60 kvm byggnadsarea/bruttoarea beviljas på
fastigheten Övereneby 1:10 med stöd av 9 kapitlet 31 a§ plan- och bygglagen (PBL).
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden gett
startbesked enligt lO kap. 3 § PBL (2010:900). Tekniskt samråd skall hållas.
Sökanden påfors en avgift om 15 486 kr.

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:

Sökanden/B yggherren
Fastighetsägaren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till:

Fastighetsägare till Tälleby l :32, Övereneby l: 11, Övereneby l: 19, Övereneby l :9 och Skäve
l: 13
Justerandes signum

!/~5D

Anslagsdatum
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Beslutet expedieras till:

Lokala skattemyndigheten
Akten
Kontrollansvarig
Bilagor:

Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning

Justerandes signum

(/~ $

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-03-02

.D

Sammanträdesprotokoll l 2016-02-23 1 Södertälje kommun 1 Järna kommundelsnämnd

10 (23)

§ 20 Detaljplan för del av Almvik 1:1 m.m.
Dnr: Jä 15/60, SBN 2015-01317-214
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Almvik l: l har varit ute for Samråd och granskning. Ägaren till Almvik
l :4 har i samrådet avvisat föreliggande detaljplaneforslag. Kontoret har bemött synpunkterna i
granskningsutlåtandet Ärendet tas nu upp för antagande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08
Detaljplan
Beskrivning
Granskningsutlåtande
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Detaljplan för del av fastigheten Almvik l: l m.m. antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Planenheten

Justerandes signum

SB

!/K

Anslagsdatum
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§ 21 Ändring av del av detaljplan för Håknäs, 553C (Saltå
arbetsskola)
Dnr: Jä 15/96, SBN 2013-02099-214
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 byggid/Syftet med planändringen är
att utöka byggrättsområdet så att byggnaderna kan få permanenta bygglov.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08
Gällande plan, inklusive ändring
Beskrivning
Granskningsutlåtande
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Ändring av del av detaljplan för Håknäs (Saltå arbetsskola) antas.
2. Paragrafenjusteras omedelbart.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Planenheten

Justerandes signum

5fS

tiK

Anslagsdatum

2016-02-23
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§ 22 Information från samhällsbyggnadskontoret
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Christina Svartsjö vid samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om
Farstanäs. Arbetet med detaljplanen fortsätter som planerat.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrka

Anslagsdatum

2016-03-02
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§ 23 Information från kultur- och fritidskontoret
Dnr: Jä 16/04

Sammanfattning av ärendet
Nytiiiträdd chef för Ung Fritid, Lars Åkerblom presenterar sig för nämnden.

Åkerblom har tidigare arbetat som polis i Södertälje i 30 år, främst inom närpolisverksamheten.
Han upplever att det finns en stor ambition att utveckla verksamheter i Södertälje och är glad att
nu få vara en del av den verksamheten.
Södertälje har 7 fritidsgårdar i sin regi samt 3 verksamheter som kommunen sponsrar
ekonomiskt men där verksamheten ligger utanför kommunens regi. Ung Fritid jobbar hårt med
utvecklingsfrågor för att möta framtidens behov, frågor så som vilka kompetenser som bör
finnas på gårdarna samt hur bemanningen ska se ut. Åkerblom betonar att ett viktigt
utvecklingsuppdrag som verksamheterna har är att jobba för att få fler tjejer att besöka gårdarna,
som ett led i det behöver personalen utökas med fler kvinnor och miljön på gårdarna samt
aktiviteter som uppmuntrar tjejer måste ses över.
Nämnden diskuterar tillsammans med Lars angående hans visioner för Ung Fritid.
Tomas Fagerstedt frän Kultur- och fritidskontoret informerar nämnden om scenen
på Futurum.

Innan jul fick kontoret en rad punkter från nämnden att se över vad gäller verksamheten på
Futurum, Fagerstedt lämnar en redogörelse för hur kontoret har hanterat de olika uppdragen.
När det gäller lingångarna på scenen så har kontoret tagit fram en offert för fem motoriserade
lingångar samt elskåp, man har också tagit fram en offert för tillgänglighetsanpassning av
toaletter samt entre och byggnation av ett pentry och den totala kostnaden skulle hamna runt ca
550 000 kr.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoretiLars Åkerblom
Kultur- och fritidskontoret/Tornas Fagerstedt

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-03-02
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§ 24 Val av representant till föreningsbidragsberedningen
Dnr: Jä 16/15
Sammanfattning av ärendet
Beredningen för föreningsbidrag är ett rådgivande organ till kultur- och fritidsnämnden och
kommundelsnämnderna. Beredningen består av representanter från kultur- och fritidsnämnden
samt från de fyra kommundelsnämnderna.

Föreningsbidragsberedningen träffas cirka 6 gånger per år samt har ytterligare möten med
föreningarna.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna
utser två representanter till föreningsbidragsberedningen, en från majoriteten och en från
oppositionen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-04
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) yrkar på att välja ordinarie ordförande Hanna
Klingborg (MP), Ingvar Karlsson (S) samt Michael Andersson (M) som nämndens
representanter till föreningsbidragsberedningen.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden utser ordförande Hanna Klingborg (MP), Ingvar Karlsson (S) samt Michael
Andersson (M) som nämndens representanter till föreningsbidragsberedningen.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist
Kultur- och fritidsnämnden
Enhörna kommundelsnämnd
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Justerandes signum

t! fL SP

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-03-02
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§ 25 Resultatredovisning betyg 2015 årskurs 6 till 9
Dnr: Jä 16/09
Sammanfattning av ärendet
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av betyg
för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08
Bilaga: Resultat grundskola ht15 - Kommentarer och analys
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Uf2__ SD

Anslagsdatum
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§ 26 Komplettering och justering av "Riktlinjer för en
trygg skolmiljö med studiero"
Dnr: Jä 14/67
Sammanfattning av ärendet
Utbildningskontoret har fått i uppdrag att uppdatera "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med
studiero" och återkomma med förslag till beslut senast i januari 2016.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-12
"Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 2016-01-11"
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar det kompletterade ochjusterade dokumentet "Riktlinjer för en trygg
skolmiljö med studiero 2016-01-11 ".

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

vrz 53

Anslagsdatum

UtdragsQestyrkande

2016-03-02
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§ 27 Resultat föräldraenkät HT 2015 - skriftligt
informationsärende
Dnr: Jä 16/09
Sammanfattning av ärendet
Utbildningskontoret rapporterar här resultaten av den enkätundersökning som riktades till
vårdnadshavare inom förskola och grundskola. Enkäterna fanns på svenska, finska, arabiska och
engelska.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08
Bilagor:
Resultatsammanställning föräldraenkät för förskolan HT 2015
Resultatsammanställning föräldraenkät för grundskolan HT 2015 på kommunövergripande nivå
och skolnivå
Enkätmallen för vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redo_yisningen av resultaten av föräldraenkäten.

Beslutet skickas till

Akten

ve Sb

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkand 1
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Sammanträdesprotokoll

l 2016-02-23 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

18 (23)

§ 28 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
kommundelsnämndernas målstyrning"
Dnr: Jä 15/98
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Södertälje kommuns revisorer har EY genomfört en granskning av hur och i
vilken omfattning kommunfullmäktiges mål har anpassats till kommundelsnämndemas
förutsättningar samt i vilken utsträckning möjlighet finns att påverka och anpassa målen.
Granskningen berör även i vilken omfattning de av fullmäktige formulerade målen har används
i respektive kommundelsnämnds styrning och uppföljning samt hur nämnderna arbetar med
åtgärder i de fall avvikelser i måluppfyllelse förligger. slutligen har revisionen även funnit
brister och otydligheter vad gäller förhållandet mellan facknämndemas och
kommundelsnämndemas delegationsordningar samt vad gäller likvärdighet mellan de olika
kommundelsnämndemas delegationsordningar.

Kommunstyrelsens kontor ställer sig i stort bakom de synpunkter som revisionen framför i
granskningen och vid kommande revideringar av kommundelsnämndemas delegationsordningar
kommer synpunktema att beaktas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-1 O
Förslag till yttrande, 2016-02-1 O
Revisionsskrivelse 2015-12-1 O
Revisionsrapport 7/2015 - Granskning av kommundelsnämndemas målstyrning
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) yrkar på att besluta enligt kontorets förslag
med tilläggsyrkande från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att:
l. Järna kommundelsnämnd ger i uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att se över
nämndens delegationsordning samt process med verksamhetsplanen, för att förbättra
målstyrningen i enlighet med revisionsrapportens synpunkter.
2. Nämnden uppdrar även åt kontoret att redovisa hur förvaltningens tjänstemannastöd på
ett bättre sätt kan bidra till en ökad måluppfyllelse.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Kommunstyrelsens kontors förslag till yttrande antas så som kommundelsnämndens eget
yttrande över granskningsrapporten och överlämnas till revisorerna.
2. Järna kommundelsnämnd ger i uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att se över
nämndens delegationsordning samt process med verksamhetsplanen, för att förbättra
målstyrningen i enlighet med revisionsrapportens synpunkter.
3. Nämnden uppdrar även åt kontoret att redovisa hur förvaltningens tjänstemannastöd på
ett bättre sätt kan bidra till en ökad måluppfyllelse.

Justerandes signum
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Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Kommunens revisorer

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkand

2016-03-02
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§ 29 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 16/04
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) påminner nämnden om den information från
utbildningsdirektören som varje månad ska komma ledamöterna till känna per mail.
Bergström (S) informerar också om att invigningen av den nya isbanan var mycket lyckad, det
var mycket folk under hela dagen och en härlig stämning. Järna SK gjorde ett mycket bra jobb
och såg till att arrangemanget förflöt bra och blev lyckat.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

tf(?

fb

Anslagsdatum

2016-03-02
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kommundelsnämnd
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§ 30 Kontoret informerar
Dnr: Jä 16/04
Sekreterare Josefine Schlitzer informerar om att alla ledamöter som tidigare har lämnat in
blankett "grunduppgift" som underlag för utbetalning av förlorad inkomst måste fylla i och
lämna in ny blankett för 2016. Blanketten finns att hämta hos sekreteraren eller kan skrivas ut
på Södertälje kommuns intranät.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Vfi2_

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-03-02

-.,

Sammanträdesprotokoll

l 2016-02-23 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 31 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 16/04
Länsstyrelsen Stockholm

•

Prövning av nämnds beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Ogan l :8, Dnr
526-23826-2014, Jä 14/62, 2016-02-17

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

Akten

Justerandes signum

[/~58

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-03-02

Sammanträdesprotokoll

l 2016-02-23 l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

§ 32 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 16/03
Samhällsbyggnadskontoret

•
•
•
•

Bygglov samt startbesked, Bagaren 9, Dnr 2015-02991, 2016-02-01
Slutbesked, Kyrkgången 2, Dnr 2016-00002,2016-01-29
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-01-12, nr 16-12
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-02-02, nr 16-14

Social- och omsorgskontoret

•
•
•

Delegationslista äldreomsorg Järna 2016-01-01-2016-01-31
Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-04, nr 16-15
Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-12-07, nr 16-07

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

VK S/5

Anslagsdatum

2016-03-02

Utdragsbestyrkande
'
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~moderaterna
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Järna kommundelsnämnd
2016-02-23

RESERVATION
Ärende 5

Årsbokslut 2015
Bakgrund
sjukfrånvaron för Järna kommundelsnämnd uppgår till 9,1 procent och är en ökning med
0,1 procentenheter jämfört med augusti. För 2014 var sjukfrånvaron 7,4 procent.
Att sjukfrånvaron fortfarande ökar drastiskt och ligger på en alltför hög nivå och att t.ex.
långtidssjukfrånvaron inom förskola (11,2 procent) och grundskola (6,5 procent) för Järna
kommundelsnämnd ökar är alarmerande. Detta är helt oacceptabelt och är en lång bit ifrån att
uppnå kommunfullmäktiges mål om en sjukfrånvaro på 5 procent.
Vi ser med stor oro på att sjukfrånvaron inte sjunker utan att den ständigt ökar och menar att
HR- avdelningen måste jobba ännu mer med dessa frågor och lägga mer kraft på åtgärder som
minskar sjukfrånvaron inom just långtidssjukskrivningen. 55 procent av sjukfrånvaron är
långtidssjukskrivningar.
"V år personal är vår viktigaste resurs."
För att få nöjda kunder/brukare behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare.
Personalen är vår absolut viktigaste tillgång. Södertälje Kommuns medarbetare bär ett stort
ansvar för att Södertälje Kommun skall uppfattas som en bra arbetsgivare för vår
skattefinansierade välfärd.
Södertälje Kommun har som arbetsgivare uppdraget att se till att dom anställda f'ar bästa
möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på absolut bästa sätt.
V år bedömning
För att vi i Järna kommundelsnämnd ska få mer insyn hur detta arbete fortlöper så är vårt
förslag fortfarande, att uppföljning av åtgärdsplanerna för att minska sjukfrånvaron ska
redovisas vid varje kommundelsnämndssammanträde av verksamhetschef alt.
personaldirektör.

Moderaternas iörslag till beslut
Järna kommundelsnämnd överlämnar Årsbokslut 2015 till kommunstyrelsen.
Då vårt ändringsyrkande ej fick gehör på Järna kommundelsnämnds sammanträde den
23 februari 2016, lämnar vi skriftligen vårt yrkande och reserverar oss till förmån för eget
förslag.

Michael :Andersson (M)

Benny Hansen (M)

