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Närvarande
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Ingvar Karlsson (S)
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Göran Lidman (SD)
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Marja Lindholm (S)
Jacob Kiehn Jensen (S) tjänstgör för Katja Nilsson (S) §§ 33, 34
Tomas Fogelqvist (MP)
Roland Håkansson (MP)
Benny Hansen (M) tjänstgör för Peter Gustafsson (M)§§ 33-37, §§ 39-59
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Lennart J ohans son (-)

Övriga
närvarande
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§ 33 Fastställande av dagordning
Utgår från dagordningen
Ärende 7. Detaljplan för Svarttorp 2:3
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar.
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§ 34 Ekonomisk information
Dnr: Jä 16/04

Managementrapport februari 2016
Samordnare för kommundelsnämnderna Alexander Högberg informerar nämnden om
managementrapport för februari 2016.
Investeringsbeslut för stall på Järna ridklubb
Anders Siljelöf informerar nämnden om investeringsbeslut för stall på Järna ridklubb. Beslut
finns i mål och budget 2016 om att bygga stall i Järna. Beslutet måste fattas brådskande för att
inte skjuta upp byggandet till nästa år.
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att delegera beslutanderätten till det förstärkta
presidiet för att säkerställa att investeringsbeslutet kan fattas brådskande för att inte fördröja
byggstarten av stall på Järna ridklubb.
Järna kommu ndelsnämnds beslut
Nämnden beslutar att delegera beslutanderätten gällande investeringsbeslut för byggnation av
stall på Järna ridklubb till det förstärkta presidiet.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Anders Siljelöf

Justerandes signum
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§ 35 Information från samhällsbyggnadskontoret
Dm: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Teresa Westman, planarkitekt och Sofi Cyreus, arkitekt, informerar nämnden om strategier och
konsekvenser för bebyggelse på landsbygden.
Järna har ett stort bebyggelsetryck på landsbygden medan den fördjupade översiktsplanen för
Järna talar om att bebygga inifrån centrumkärnan och ut. På vissa platser är
landsbygdskaraktären på väg att försvinna i och med ett stort bebyggelsetryck och
samhällsbyggnadskontoret funderar nu på hur man ska gå vidare för att både k~a möta det
stora bebyggelsetrycket samtidigt som man bevarar en landsbygdskaraktär.
Samhällsbyggnadskontoret upplever att det inte finns någon tydlig strategi för att möta både de
som bor på landsbygden och vill bevara densamma och de som vill bygga.
Kontoret kommer att se närmare på möjligheten att använda områdesbestämmelser och
program. Program skulle kunna vara vägledande vid bygglov och planläggning, utöver den
fördjupade översiktsplanen för Järna och Södertälje kommuns översiktsplan.
Områdesbestämmelser är bindande vid bygglov. Områden som är intressanta att utveckla finns i
Järna men man måste utarbeta en strategi för hur de ska utvecklas.
Kopia skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Teresa Westman
Samhällsbyggnadskontoret/Sofi Cyreus
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§ 36 Detaljplan för del av Kallfors 1:4 {Norra Myrstugan)
Dm: Jä 16/28, SBN 2015-02629

Sammanfattning av ärendet
Rudsjön Entreprenad AB har under hösten 2015 inkommit med en ansökan om ny detaljplan för
del av fastigheten Kallfors l :4. Ansökan avser ett område som föreslås benämnas Norra
Myrstugan. Syftet är att möjliggöra för flerbostadshus och småhus.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan för del av fastigheten Kallfors l :4 (Norra Myrstugan) samt att skicka ut
detaljplanen på samråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17
Planbesked daterat 2016-03-08
Ansökan om planbesked inkom 2015-11-04
Jäv
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Samhällsbyggnadskontoret f'ar i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten
Kallfors l :4 (Norra Myrstugan) samt skicka ut detaljplanen på samråd.

Beslutet skickas till

Akten
SBK planenheten
Rudsjön Entreprenad AB
Kallfors gård
153 95 Järna
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§ 37 Detaljplan för del av Kallfors 1:4 (Pärlängshöjden)
Dm: Jä 16/29, SBN 2016-00289

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning av ärendet
Rudsjön Entreprenad AB har i februari 2016 inkommit med en ansökan om ny detaljplan för del
av fastigheten Kallfors l :4. Ansökan avser ett område som föreslås benämnas Pärlängshöj den.
Syftet är att möjliggöra för bostäder.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan för del av fastigheten Kallfors l :4 (Pärlängshöjden) samt att skicka ut
detaljplanen på samråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-17
Planbesked daterat 2016-03-07
Ansökan oroplanbesked inkom 2016,. 02-08
Jäv
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten
Kallfors l :4 (Pärlängshöjden) samt skicka ut detaljplanen på samråd.

Beslut et skickas till

Akten
SBK planenheten
Rudsjön Entreprenad AB
Kallfors gård
153 95 Järna

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 38 Detaljplan för del av Kallfors 1:4 m.fl.
(Uppsamlingsvägen)
Dm: Jä 16/30, SBN 2016-00290

Sammanfattning av ärendet
Rudsjön Entreprenad AB har i februari 2016 inkommit med en ansökan om ny detaljplan for del
av fastigheten Kallfors l :4. Ansökan avser detaljplan for en uppsamlingsväg.
Samhällsbyggnadskontoret fareslår att Järna kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan fOr del av fastigheten Kallfors l :4 (Uppsamlingsvägen).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-15
Planbesked daterat 2016-03-07
Ansökan om planbesked inkom 2016-02-08
Jäv
Benny Hansen (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Samhällsbyggnadskontoret f'ar i uppdrag att upprätta en ny detaljplan for del av fastigheten
Kallfors l :4 (Uppsamlingsvägen).

Beslutet skickas t ill

Akten
SBK planenheten
Rudsjön Entreprenad AB
Kallfors gård
153 95 Järna
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§ 39 Detaljplan för del av Kallfors 1:4 {Västra Kallfors)
Dnr: Jä 16/31, SBN 2016-00291

Sammanfattning av ärendet
Rudsjön Entreprenad AB har i februari 2016 inkommit med en ansökan om ny detaljplan för del
av fastigheten Kallfors l :4. Ansökan avser ett område som föreslås benämnas Västra Kallfors.
Syftet är att möjliggöra för bostäder.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan för del av fastigheten Kallfors l :4 (Västra Kallfors) samt att skicka ut
detaljplanen på samråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03 -17
Planbesked daterat 2016-03-07
Ansökan om planbesked inkom 2016-02-08
Jäv
Michael Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten
Kallfors l :4 (Västra Kallfors) samt skicka ut detaljplanen på samråd.
Beslutet skickas till

Akten
SBK planenheten
Rudsjön Entreprenad AB
Kallfors gård
153 95 Järna

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 40 Utredning om ansökan om strandskyddsdispens i
efterhand för befintligt korttidsboende och
skolbarnomsorg samt strandskyddsdispens för
tillbyggnad, Fredriksberg 1:12, Mora 6 i Järna
Dm: Jä 16/25, SBN 2016-00124

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för befintligt korttidsboende och
skolbarn omsorg samt strandskyddsdispens för tillbyggnad om ca 28 kvm byggnadsarea
på fastigheten Fredriksberg l: 12.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan
om strandskyddsdispens i efterhand för befintligt korttidsboende och skolbarnomsorg
samt strandskyddsdispens för tillbyggnad enligt denna utredning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets utredning daterad 2016-02-25
Ansökan inkom 2015-11-26
situationsplan inkom 2015-11-26
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets utredning daterad 2016-02-25 att:
l. Strandskyddsdispens ges i efterhand för befintlig korttidsboende och skolbarnomsorg samt
strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Fredriksberg l :12 med motivering enligt
kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 c§ punkt l miljöbalken.
2. Den yta som f'ar tas i anspråk är begränsad till befmtligt korttidsboende och skolbarnomsorg
samt gäller även den yta som tillbyggnaden upptar på mark enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken
enligt bilaga 3.
3. Sökanden påförs en avgift om lO 680 kr.
Giltighetstid

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h§ miljöbalken).
Beslutet skickas till

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

Bilagor:
1-Faktureringsunderlag
2-Överklagandeanvisning
3-Tomtplatsavgränsning
4-Yttrandet från miljökontoret daterat 2016-02-11
Justerandes signum
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§ 41 Utredning om ansökan om strandskyddsdispens i
efterhand för befintligt elevhem samt
strandskyddsdispens för tillbyggnad av elevhem,
Fredriksberg 1:60, Mora 3 i Järna
Dnr: Jä 16/26, SBN 2016-00125

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för befintligt elevhem samt
strandskyddsdispens för tillbyggnad om ca 30 kvm byggnadsarea på fastigheten
Fredriksberg l: 12.
Samhällsbyggnadskontoret roreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan
om strandskyddsdispens i efterhand för befintligt elevhem samt strandskyddsdispens för
tillbyggnad enligt denna utredning.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets utredning daterad 2016-02-29
Ansökan inkom 2015-11-26
situationsplan inkom 2015-11-26
Järna kommundelsnämnds beslut
Kommundelsnämnden i Järna beslutar i enlighet med denna utredning att:
l. Strandskyddsdispens ges i efterhand för befmtligt elevhem samt strandskyddsdispens för
tillbyggnad på fastigheten Fredriksberg l :60 med motivering enligt kontorets bedömning och
med stöd av 7 kap. 18 c§ punkt l och 2 miljöbalken.
2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till elevhem och tillbyggnadens yta på mark enligt
7 kap. 18 f§ miljöbalken enligt bilaga 3.
3. Sökanden påförs en avgift om lO 680 kr.
Giltighetstid

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljö balken).
Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:
Sökanden/F astighetsägaren/Akten/Länsstyrelsen
Bilagor:
1-Faktureringsunderlag
2-Överklagandeanvisning
3-Tomtplatsavgränsning
4-Yttreandet från miljökontoret daterat 2016-02-29
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§ 42 Nybyggnadavenbostadshus med garage, Snorp 1:32
Dnr: Jä 16/27, SBN 2016-00191

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov samt förnyad lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus i
ett plan om 151 kvm byggnadsarea/bruttoarea och ett garage om 77 kvm byggnadsarea/bruttoarea
på fastigheten Snorp l :32 i Järna kommundel, Södertälje kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-02-24
Nybyggnadskarta/situationsplan 2016-01-25
Ansökan inkom 2016-01-25
Fasadritningar inkom 2016-01-25
Plan- och sektionsritning inkom 2016-01-25
Garageritning, plan/fasader och sektion, inkom 2016-01-25
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden delegerar beslutanderätten till handläggaren enligt samhällsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse daterad 2016.., 02-24 och inkomna handlingar.

Beslutet skickas till

Akten
Byggherren

Justerandes signum
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§ 43 Information- Uppdrag om trygga och säkra
skolvägar samt översyn av den tunga trafiken genom
Järna
Dnr: Jä 16/04

Uppdrag om trygga och säkra skolvägar
stadsmiljöchefBjörn Rabenius informerar nämnden om uppdraget om säkra och trygga
skolvägar. Kommunen har upphandlat ett webbaserat verktyg för att göra enkätundersökningar
på skolor, eleverna får då, på en karta, fylla i sin väg till skolan och platser som känns osäkra
och där eleverna upplever otrygghet. Man kommer att jobba med två till tre skolor i taget, i
första skedet har Rormaskolan och Rosenborgsskolan valts ut som pilotskolor.
Kontoret kommer att ha kapacitet för att arbeta med tre skolor per år, arbetet kommer att gå till
så att man under våren genomför enkätundersökningen, går igenom den under sommaren och
under hösten genomför åtgärder på de platser som man har lokaliserat söm otrygga och osäkra.
Man jobbar just nu med att lägga upp en treårsplan för arbetet, det är ännu inte bestämt när
någon av Järnas skolor kan komm11 att bli aktuella för arbetet.
Kontoret jobbar även med trafikverkets informationsdatabas Strada (Swedish Traffic Accident
Data Acquisition) för att lokalisera trafikolyckor runt skoloma och på så vis kunna säkra och
åtgärda olycksdrabbade platser.
Övrigt

Viveca Rabenius (L) informerar om att ett träd skymmer 30-skylten utanför Järna friskola,
Björn tar med sig informationen till kontoret för att få det åtgärdat.
Susanne Bergström (S) informerar om att de blinkande skyltama som finns vid vissa
överångställen inte alltid fungerar utan ibland bara står och blinkar. Björn Rabenius informerar
om att det har varit en hel del problem med skyltama och att kontoret sätter upp dem på få men
väl utvalda platser för att ha möjlighet att underhålla dem löpande.

Tunga trafiken genom Järna
Björn Rabenius informerar om att man behöver titta närmare på den tunga trafiken genom Järna,
i den lokala trafikstrategin i Södertälje arbetar man nu med de centrala delarna i Södertälje och
när det är klart så kommer arbetet att fortsätta och omfatta hela kommunen. Än så länge har inte
kontoret något bra förslag på hur man skulle kunna få ner den tunga trafiken genom Järna men
diskussionerna har startat och Rabenius hoppas kunna komma fram med ett förslag att
presentera för nämnden under året.
Övrig fråga
Jacob Kiehn Jensen (S) ställer frågan hur ekonomin fungerar för den tekniska verksamheten vad
gäller driftsbudget kontra reinvesteringsbudget?
Driftsbudget är de pengar som avsätts för att används till samhällsbyggnadskontorets löpande
arbetet i kommundelen. Reinvestering är en investering som är minst ett basbelopp 44 300 kr
(2016). Kostnaden för investeringen (avskrivningen) delas upp på flera år (det antal år
investeringen håller). Dessa avskrivningar belastar driftbudgeten.
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Kopia skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Björn Rabenius

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-04-12

l Järna

kommundelsnämnd

15 (39)

Sammanträdesprotokoll

l

2016-04-05

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

16 (39)

§ 44 Utredning om ansvar för äldreomsorg
Dnr: Jä 16/36

Sammanfattning av ärendet
stadsdirektören fick i Mål & budget 2016-2018 i uppdrag att under 2016 utreda huruvida
nuvarande modell med fem nämnder som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika
förutsättningar i hela kommunen samt innebär ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade
ekonomiska- och administrativa resurser.
Nämnderna föreslås tillstyrka kommunstyrelsens kontors förslag. Kommunstyrelsen föreslås
godkänna rapporten och uppdra åt förvaltningen att inarbeta förslaget i Mål och Budget 20 l 72019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors rapport den 23 mars 2016
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den29mars 2016
Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna den 24 november 2014
Revisionsrapport 7/2015
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bordlägga ärendet med hänvisning till sent
inkomna handlingar.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden bordlägger ärendet med hänvisning till sent inkomna handlingar.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Albin Lindström
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Social- och omsorgskontoret/Kjell Sjundemark
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hö lö-Mörkö kommundelsnämnd
Enhörna kommundelsnämnd

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 45 Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse
2015 - äldreomsorgen
Dnr: Jä 16/20

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har utfårdat föreskrift om ledningssystem för kvalitet, SOSFS 2011:9.
Socialstyrelsen definierar kvalitet enligt följande: "att en verksamhet uppfyller de krav och mål
som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifler om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissafunktionshindrade och beslut som har meddelats med
stöd av sådana föreskrifter. I föreskriften om ledningssystem framgår också (7 kap. l §) att:
"Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska
dokumenteras."
Den l januari 2011 trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft (SFS 20 l 0:659), PSL. Syftet med
Patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare och leda till färre vårdskador, oavsett om
bristema beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag. Vårdgivaren ska
dokumentera vad som har gjorts för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt minska
riskerna i vården och förebygga tillbud och negativa händelser. MAS (Medicinskt ansvarig
sjuksköterska) följer tillsammans med verksamhetschef upp hälso- och sjukvården inom de
olika boendena genom att regelbundet analysera och följa upp inkomna avvikelser.
I Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015 redogörs för uppföljningen av den
kommunala hälso- och sjukvården samt resultat av det kvalitetsarbete som bedrivits inom
nämndens verksamheter. Rapporten innehåller statistik avseende Lex Sarah-rapporter, inkomna
avvikelser, resultat av individ- och verksamhetstillsyner, genomförd kompetensutveckling,
egenkontroller samt en beskrivning av vilket förbättringsarbete som bedrivits utifrån brister som
har uppmärksammats. Uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården visar att det
bedrivs en god, säker och ändamålsenlig vård. Det finns dock förbättringsområden att arbeta
vidare med. Uppföljningen av övrigt kvalitetsarbete visar att verksamheterna arbetat med en rad
olika kvalitetshöjande aktiviteter. Det ständiga förbättringsarbetet har resulterat i nya rutiner,
nya arbetssätt och nya organisatoriska strukturer. Det finns dock områden där verksamheterna
måste arbeta mer systematiskt och strukturerat under 2016.
Prioriterade utvecklingsområden inför 2016 är:
•

Avvikelsehantering

•

Riskanalysarbete

•

Samverkansprocesser

•

Fördjupad analys av offentlig statistik som ett förbättringsverktyg

•

Tydliggöra processer och arbeta med rutiner.

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till
Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015.
Justerandes signum
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Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-11
Kvalitetsrapport, daterad 2016-02-11
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2016-01-29
Patientsäkerhetsberättelse Oxbackshemmet, daterad 2016-01-22
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner kontorets förslag till Kvalitetsrapport 2015
2. Nämnden godkänner kontorets förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2015.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande {~
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§ 46 Uppföljningsplan för verksamhet inom
äldreomsorgen 2016-2018
Dnr: Jä 16/1 O

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är ansvarig för att kontrollera och följa upp både verksamhet i egen regi och
verksamhet som bedrivs av privata utförare. Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är
alla utförare av socialtjänst skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet. Detta innebär att
utföraren har ett eget ansvar för att säkra och utveckla kvalitet i sin verksamhet.
En andel av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen. Detta får till följd att
uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. Uppföljning är
aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Uppföljningen
utgår till största delen utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlag, avtal och
godkännanden. Förutom planering av uppföljningen behöver en kommunikation ske med
berörda parter och intressenter för att göra krav, förutsättningar och resultat kända. Berörda
grupper kan vara brukare, patienter, leverantörer, ansvariga politiker och medborgare.
Utgångspunkten för uppföljningen är de mål och den inriktning som anges av fullmäktige, att
medborgare och brukare upplever att erbjudna tjänster motsvarar behoven och håller en hög
kvalitet i förhållande till både lagstiftning och den enskildes förväntningar. År 2015 ändrades
kommunallagen så att kommunen har skyldighet att kontrollera och följa upp kommunal
verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare. Fullmäktige ska för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. I
programmet ska också anges hur mål, riktlinjer och övriga föreskrifter inom området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Ett sådant program är under framtagande.
Resultatet av uppföljningsarbetet är ett verktyg för såväl nämnden som utförarna för att arbeta
med ständiga förbättringar. Syftet är att genom den föreslagna uppföljningsplanen åskådliggöra
systemet på ett tydligt och transparant sätt.
Ett hållbart system behöver också vara anpassningsbart om organisation, mål och
förutsättningar förändras. Under planperioden ska riktade uppföljningar göras i alla delar av
verksamheten vilket framgår av uppföljningsplanen. Alla verksamheter följ s upp årligen.
V artannat år sker en mer fördjupad uppföljning och vartannat år sker uppföljning utifrån bl a
resultatet från föregående år. Uppföljningsplanen ska årligen följas upp och revideras.
Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden antar uppföljningsplanen för verksamhet
inom äldreomsorgen 2016-2018 i enlighet med kontorets förslag.

Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2016
Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgsnämnden 2016-2018
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnderna beslutar att anta uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018.

Justerandes signum
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Beslutet skickas till

Akten
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signum
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§ 47 Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg
Dnr: Jä 16/21

Sammanfattning av ärendet
Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-08-27 fattades beslut av nämnden att uppdra till
social- och omsorgskontoret att utreda och presentera förslag till en reviderad konstruktion för
såväl taxor som avgiftsnivåer. En arbetsgrupp bestående av representanter från de berörda
nämnderna (äldreomsorgsnämnden och omsorgsnämnden) samt de kommunala råden
(kommunala Pensionärsrådet och kommunala handikapprådet) har i samarbete med tjänstemän
från social- och omsorgskontoret under hösten 2015 arbetat med frågan.
Initialt var samtliga avgifter inom äldreomsorgen samt SOL-insatser inom
funktionshinderomsorgen föremål för utredning. Under de möten som hållits har dock en viss
avgränsning mot hemtjänstavgiften gjorts då det är den avgift som berör flest brukare och som
representanterna för nämnderna och råden också upplevt som ifrågasatta av brukarna.
Avgiften för snöskottning har också lyfts inom ramen för detta arbete då denna har uppfattats
som hög, särskilt snöfattiga vintrar.
Arbetsgruppen har gått igenom de lagar och regelverk som styr kommunernas avgifter.
Arbetsgruppen har också jämfört Södertäljes timtaxa för hemtjänst med timtaxan för de andra
kommunerna i länet som tillämpar timtaxa som avgiftsmodell för hemtjänsten. Jämförelse har
också gjorts med dessa kommuner avseende kommunernas kostnad per hemtjänsttimme.
Arbetsgruppen har sedan utrett möjligheterna att revidera hemtjänstavgiften och
snöskottningsavgiften men kommit till slutsatsen att detta inte är möjligt i dagsläget. Social- och
Omsorgskontorets intäktskrav har 2016 höjts med 650 000 kronor, mot bakgrund av den
minskning av statsbidraget som kommunerna fatt 2016. Minskningen görs för att uppväga
kommunernas möjlighet till höjd maxtaxa för insatser enligt Socialtjänstlagen.
Enligt Socialtjänstlagen, 8 kap 2 §får avgifter inom kommunens socialtjänst inte överstiga
kommunens självkostnad för insatserna. Södertäljes avgift per hemtjänsttimme står inte i paritet
med den faktiska kostnaden för kommunen. Det finns således ingenting i den avgift som tas ut
som strider mot socialtjänstlagen.
Vad gäller avgiften för snöskottning så är det en insats som ta personer har och än färre betalar
för den. Det innebär att en sänkning av den avgiften skulle gagna en mycket liten del av den
totala populationen.
I stället för att revidera det nuvarande avgiftsystemet har arbetsgruppen sett vikten av att
tydliggöra den nuvarande taxekonstruktionen. Genom att förklara vad en hemtjänsttimme kostar
kommunen och skapa en transparens runt detta blir det klart för brukarna att den timtaxa som
tas ut idag är skälig. Arbetsgruppen är av uppfattningen att brukarna vill veta vad de betalar för.
Kontoret har, för att förtydliga avgiftsystemet, gjort en revidering av det publika
informationsmaterial som finns gällande avgifter.
Vidare ska kontoret göra en genomlysning av hemtjänsten tillsammans med kommunstyrelsens
kontor i syfte att analysera orsakerna kring att nettokostnaderna inte sjunker i samma takt som
Justerandes signum
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volymerna. Arbetet beräknas vara klart till 2017. När detta arbete är klart kommer det bli lättare
och mer korrekt att beräkna vad en hemtjänsttimme kostar och därmed kunna redogöra för vad
brukarna betalar för.

Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-02-11
Rapport Avgifter, daterad 2016-01-21
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att anta kontorets förslag till beslut med
tilläggsyrkande från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) samt Miljöpartiet (MP) att:
Social- och omsorgskontoret ges i uppdrag att se över möjligheten att sänka kostnaderna för
snöskottning, avgiften är oskäligt hög och även om den enbart drabbar ett fåtal så bör den
sänkas så att den kan uppfattas som skälig.

Järna kommundelsnämnds beslut
l . Nämnden godkänner rapporten Avgifter - Översyn av taxor och avgiftssystem daterad
2016-01 -21
2. Förvaltningen ges i uppdrag att revidera Riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och
handikappomsorgen antagna 2006-11-21 och reviderade 2007-08-28.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att sänka kostnaden för
snöskottning.

Beslutet skickas till

Akten
Social- och omsorgskontoret/Tove Bergek
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd
Enhörna kommundelsnämnd

Justerandes signum
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§ 48 Ansökan om reinvestering till Futurum
Dm: Jä 16/32

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontorets har sedan 2011 bedrivit fritidsgårdsverksamhet i Futurum. Futurum
uppfördes 1965 för att inhysa Folkets hus och förvaltades då, tills att fritidsgårds-verksamheten
flyttade dit, av föreningen Folkets hus i Järna. Futurum är uppdelat i två plan där det nedre
planet används av fritidsgården och det övre planet, innehållande scen- och konferenslokal, hyrs
ut och används frekvent av föreningslivet främst i Järna.
Underhållet av Futurum har under en längre tid varit eftersatt. Nuvarande !ingångar, som
används för att lyfta ljus, dekor, etc. och elcentral uppfyller inte dagens säkerhet och
funktionsbehov, en modernisering av dessa är därför en förutsättning för att kunna använda
scenen i Futurum. Vid en besiktning av lingångarna hösten 2015 uppdagades så allvarliga
brister att anläggningen belades med nyttjandeförbud. Även elcentralen, som besörjer och
fördelar elen på scenen, har av auktoriserade elektriker ratt allvarliga nedslag och måste ersättas.
Övriga förbättringar som behöver genomföras, för att möjliggör fler kulturevenemang samt
förbättra förutsättningarna och tillgängligheten för hyresgästerna och allmänheten, ett nytt
pentry med inventarier, en tillgänglighetsanpassad toalett samt en motordriven filmduk. Efter
samråd med lokala föreningar som nyttjar scenen frekvent har önskemål om en motoriserad
filmduk framförts. En motoriserad filmduk frigör utrymme på scenen och möjliggör även
framtida utbyggnad av antallingångar.
För att förbättra tillgängligheten, tryggheten och säkerheten i Futurum som uppfyller dagens
tillgänglighet-, brand- och säkerhetskrav innehåller den andra delen av ansökan en
tillgänglighets anpassning av entren, förbättrat nyckel-/passersystem, ändring av inbrottslarm
och larmknappar installeras. Samtliga åtgärder gäller det övre planet.
Under det senaste halvåret har tyvärr antalet incidenter i form av stök, skadegörelser och stölder
ökat inne på fritidsgården. Ett trygghetskamerasystem skulle underlätta personalens arbete att ha
kontroll och beivra dessa händelser. Personalen har med dagens bemanning inte möjlighet att ha
ständig översyn i samtliga av fritidsgårdens rum. Liknande kamerasystem finns på
fritidsgårdarna i Södertälje.
Kultur- och fritidskontoret ansöker om l 085 tkr i reinvesteringsmedel från, Järna
kommundelsnämnds reinvesteringsanslag. Medlen ska finansiera !ingångar, demontering,
elcentral, elinstallation, pentry med inventarier, tillgänglighetsanpassad toalett samt motordriven
filmduk.
Kontoret förslag till Järna kommundelsnämnd är att bevilja ansökan om reinvesteringsmedel till
Futurum med 1085 tkr, att medlen finansieras ur Järna kommundelsnämnds reinvesterings
budget för 2016 och att inköpet upphandlas enligt kommunens riktlinjer om offentlig
upphandling.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen kontor 2016-03-21
Redovisning av reinvesteringsbudgeten Järna kommundelsnämnden 2016.
Reinvesteringsansökan från kultur- och fritidskontoret 2016-03-18
Jäv
Jacob Kiehn Jensen (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kontorets förslag med
ändring från Socialdemokraterna (S) Vänsterpartiet (V) samt Miljöpartiet (MP) i punkt l.
Att nämnden beviljar reinvesteringsanslag på 870 + 180 tkr från nämndens reinvesteringsbudget
2016 till kultur- och fritidsverksamheten för 7+ l !ingångar, demontering, elcentral,
elinstallation, pentry med inventarier, tillgänglighetsanpassad toalett samt en motordriven
filmduk i Futurum.
Michael Andersson (M), Susanne Bergström (S) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till
ordförande Hanna Klingborgs (MP) yrkande.
Göran Lidman (SD) yrkar bifall till kontorets förslag.

Proposi ionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Att bevilja reinvesteringsanslag på 870 + 180 tkr från nämndens reinvesteringsbudget
2016 till kultur- och fritidsverksamheten för 7+ l !ingångar, demontering, el central,
elinstallation, pentry med inventarier, tillgänglighetsanpassad toalett samt en
motordriven filmduk i Futurum.
2. Att bevilja reinvesteringsanslag på 215 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016 till
kultur- och fritidsverksamheten för tillgänglighetsanpassad entre, nyckelsystem,
inbrottslarm, lås samt trygghetskamerasystem till Futurum.
3. Att inköpet upphandlas enligt kommunens riktlinjer om upphandling.
Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Tornas Fagerstedt
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Kultur- och fritidskontoret/Kerstin Engström
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§ 49 Ansökan om reinvesteringsmedel för asfaltering av
gator i Järna
Dm: Jä 16/33

Sammanfattning av ärendet
Nivån för underhålls asfaltering på kommunens gator i Södertälje kommun är att försöka
underhålla 5% per år av gatuytan. Den nivån har inte varit möjlig att hålla hittills så som
budgeten har varit fördelad. Nivån har legat på c:a 1-3 % de senaste åren.
Eftersom asfaltering måste finansieras med investeringsmedel eller reinvesteringsmedel så finns
inga medel avsatta för det i driftbudgeten i kommundelarna. Tidigare har ett eventuellt överskott
från tex vinterväghållningen kunnat finansiera delar av asfalteringen men sedan 2014 är inte det
möjligt eftersom det är driftmedeL

I Järna har nu Telge AB stadsnät och Svensk infrastruktur grävt ned det mesta av planerad
fiberkabeL Stora delar av Järnas gatunät har påverkats och därför asfalterades inga gator där
fiber grävdes ned under 2015. Vi koncentrerade istället beläggningsunderhållet till de större
gatorna.
De gator som planeras att asfalteras under 2016 är Maskinvägen, delar av Sandtorpsvägen,
Ängsgatan, T avestavägen , Täppgatan, Turingevägen, och Södra järnvägsgatan.
Vi kommer då att underhålla c:a 3% för 2016.
Tekniska verksamheten ansöker om 1500 t kr i reinvesteringsmedel för underhåll av
kommundelens gatunät till asfaltering. Ansökan är uppskattad och inte beräknad ännu av vår
entreprenör så justeringar kan komma att ske med kompletterad ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen kontor 2016-03-21
Reinvesteringsansökan från samhällsbyggnadskontoret 2016-03-01
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Att bevilja reinvesteringsanslag på l 500 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016
till den tekniska verksamheten för asfaltering av gator 2016.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Samhällsbyggnadskontoret/Beatrice Donnerberg
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§ 50 Ansökan om reinvesteringsmedel för byggnation av
sekretariat och kiosk
Dnr: Jä 16/34

Sammanfattning av ärendet
Järna SK har många ungdomslag och elitlag i division 3. Konstgräsplanerna på Ljungbackens lP
har gjort att fotbollen har expanderat och säsongen har blivit längre.
Önskan har kommit från Järna SK att förbättra standarden på kiosk och sekretariat. Det förslag
som har arbetats fram är att uppföra en byggnad i anslutning till konstgräsplanerna som kommer
att inrymma bl.a. kiosk och sekretariat.
Behov av toalett på denna del av idrottsplatsen har länge varit en önskan så även det kommer att
inredas i byggnaden. Då konstgräsplanen och renoveringen av dagvatten ledning gjordes
förbereddes sträckan med en avloppsledning för framtida toalett.
Planen är att Järna SK står för arbetsinsatsen och kommunen för materialet. Den fortsatta driften
kommer att delas så att kommunen tar hand om städning, underhåll av toalett och klotter på
byggnad samt el/VA förbrukning. Järna SK städar övrig del av byggnad och ansvarar ror
skadegörelse som kan härledas till kioskdelen.
Tekniska verksamheten ansöker om 500 tkr i reinvesteringsmedel ror att byta ut nuvarande
kiosk och förbättra sekretariat och toalett i området kring konstgräsplanen Ljungbackens lP.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen kontor 2016-03-22
Reinvesteringsansökan från samhällsbyggnadskontoret 2016-03-11

Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kontorets förslag med
tilläggsyrkande från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att:
Uppdra åt kultur- och fritidskontoret att ta fram en utvecklingsplan ror Ljungbackens lP med
syfte att skapa överblick för bland annat kommande investeringar och reinvesteringar. Arbetet
ska ske i samråd med tekniska kontoret och aktuella föreningar och redovisas på nämndens
sammanträde i juni.

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Att bevilja reinvesteringsanslag på 500 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016 till
den tekniska verksamheten för byggnation av sekretariat 2016.
2. Att uppdra åt kultur- och fritidskontoret att ta fram en utvecklingsplan för Ljungbackens
lP med syfte att skapa överblick för bland annat kommande investeringar och
reinvesteringar. Arbetet ska ske i samråd med tekniska kontoret och aktuella föreningar
och redovisas på nämndens sammanträde i juni.

Anslagsdatum

2016-04-12

Utdragsbestyrkande

·
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(forts. § 50)
Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Samhällsbyggnadskontoret/Beatrice Donnerberg

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§51 Ansökan om reinvesteringsansökan för renovering av
omklädningsrum och domarrum Ljungbackens lP
Dnr: Jä 16/35
Lokalerna på Ljungbackens lP har ett ständigt behov av renovering. Lokalerna slits hårt på
grund av den stora uthyrning som är på anläggningen. Det som är mest aktuellt nu är domar rum
och omklädnings rum. Där behöver vi förbättra dörrar, dusch och tak på domarrum.
Tekniska verksamheten ansöker om 150 000 kr i reinvesteringsmedel för renovering av domar
rum och omklädningsrum.

Besl utsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen kontor 2016-03 -22
Reinvesteringsansökan från samhällsbyggnadskontoret 2016-03-0 l

Järna kommundelsnämnds beslut
l . Att bevilja reinvesteringsanslag på 150 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016 till
den tekniska verksamheten för renovering av omklädningsrum 2016.

Beslutet skickas t ill

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs
Kommunstyrelsens kontor/Alexander Högberg
Samhällsbyggnadskontoret/Beatrice Donnerberg

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 52 Aterremiss remissyttrande - motion av Ingrid Hult
(SD) "Stärk demensvården genom att anställa en
demenssjuksköterska"
Dnr: Jä 15/97
Sammanfattning av ärendet
Förslag till yttrande över motionen behandlades vid äldreomsorgsnämndens sammanträde
den l mars 2016 § 30. Nämnden beslöt då att återremittera ärendet med foljande uppdrag till
social- och omsorgskontoret:

l. Nämnden återremitterar ärendet for fortydligande av social- och omsorgskontorets svar.
2. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att det nya remissvaret belyser
motionärens fråga och att kontoret fortydligar om behovet av att anställa en
demenssjuksköterska.
Social- och omsorgskontoret har tillsammans med Nestor FoU (forskning och utveckling) och i
samverkan med läkarorganisationen for särskilda boenden, primärvården och geriatriska
kliniken utarbetat ett lokalt program for vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje.
I programmet betonas att arbetet for vård och omsorg vid demenssjukdomar utgår från:
personcentrerad vård och omsorg, multiprofessionellt teambaserat arbete, utbildning och
fortbildning.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den lO mars 2016 med bilagda forslag till
yttrande daterat den 8 mars 2016
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2016 med bilagda forslag
till yttrande daterat den 2 februari2016
Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp daterad den 23 september 2015
Äldreomsorgsnämndens beslut om återremiss 2016-03-01 § 30
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar social- och omsorgskontorets yttrande daterat den lO mars 2016 samt
överlämnar det till kommunfullmäktige
Beslutet skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes signum

1ft;--~

Anslagsdatum
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§53 Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med
utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna"
Dm: Jä 15/93

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har, den 30 november 2015, väckt en motion i kommunfullmäktige. Förslaget är
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att tillsammans med
utbildningsnämnden genomföra en pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolor.
Enligt förslaget ska en pilot genomoföras under ett år där två socialsekreterare arbetar på en av
kommunens skolor med målet att utveckla och utforma en ny modell för att arbeta klientnära så
tidigt som möjligt.
Socialnämnden och utbildningsnämnden samverkar sedan länge genom daglig närvaro av
socialtjänstfunktioner i skolor med.förbyggande och riktade insatser. Det pågår planering för
framtida satsning i syfte att förstärka samarbetet ytterligare mellan skola och socialtjänsten
genom frekventa samverkansmöten Det finns idag utarbetade samverkansrutiner för
socialtjänstensinsatser inom skolan. Vidare finns fältare verksamhet som är en förebyggande
insats från socialtjänstens öppenvård, SIG-lotsar (Socialinsatsgrupp) och LUL-samordnare
(Lagen om unga lagöverträdare) vilket är riktade insatser vid brott och konflikter i grundskolan
för barn och unga som är mellan 11-14 år.
Social- och omsorgskontoret samt utbildningskontoret är av den gemensamma uppfattningen att
tidigare erfarenheter från Södertälje kommun och andra kommuner har visat att utlokalisering
av socialtjänstfunktioner till skolor inte har haft lyckade resultat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09
Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna"
daterad 30 november 2015
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-1 O
Utbildningskontorets yttrande 2016-02-1 O
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-28
Social- och omsorgskontorets yttrande 2016-01-28

Yrkanden
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget yrkande.

Justera ~rn

Anslagsdatum

2016-04-12

Utdragsbestyrkande ~~~ '
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(forts. § 53)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 som sitt eget svar på motionen
och överlämnar till kommunstyrelsen.
Reservation
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet till formån for motionen.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum
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r

Sammanträdesprot okoll l 2016-04-05 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

32 (39)

§54 Remiss: Motion av Metin Ataseven (M) "Revidering av
översiktsplanen"
Dnr: Jä 15/94

Sammanfattning av ärendet
Motion om Revidering av Översiktsplanen. Motionären vill att kommunstyrelsen får i uppdrag
att påbörja arbetet med att revidera kommunens översiktsplan så att den medger bebyggelse av
området Brandalsund. Syftet med att revidera översiktsplanen är att få en plan som är mer
aktuell och anpassad till nya lagar och bestämmelser samt kommunens nuvarande
utvecklingsvilj a.
Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att avstyrka Motionen med motiveringen att
Översiktsplanen är relativtny-antagen 6 december 2013- och området Brandalsund nämns i
Översiktsplanen i sin nuvarande form samt att Översiktsplanen skall aktualiseras inom denna
mandatperiod. Detta planeras att göras under 2017. Översiktsplanen kan därför anses aktuell,
anpassad till gällande lagar och bestämmelser samt kommunens nuvarande utvecklingsvilja.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-26
Motion 2015-11-05
Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030.

Yrkande
Michael Andersson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden avstyrker motionen.
Reservation
Michael Andersson (M) reserverar sig till protokollet till förmån för motionen.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
stadsbyggnadsnämnden

Anslagsdatum
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§ 55 Remiss - Förslag till VA-plan Södertälje kommun
Dnr: Jä 16/16

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tagit fram ett förslag till V A-plan för Södertälje kommun. Att ta fram en
kommunal V A-plan är en obligatorisk åtgärd enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
Kommundelsnämnderna är remissinstans för V A-planen och har därför möjlighet att lämna
synpunkter på denna inför beslut.
Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, både
inom och utanför verksamhetsområde för V A samt att minska miljöpåverkan och klara
miljökvalitetsnormen, MKN, för vatten. Ett annat syfte med VA-planen är att tydliggöra de
olika roller och ansvar som förvaltning och bolag har att skapa förutsättningar för en samsyn
kring VA-försörjningsfrågor. Efter remisstiden bearbetas förslaget och går sedan upp till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut och antagande.
Samhällsbyggnadskontoret som har störst kunskap i ärende har ännu inte svarat. Övriga av
kommundelsnämndemas fackkontor föreslår att nämnderna tillstyrker förslaget eller avstår från
att svara varför också kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna avstår från
att svara.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-03
Följebrev, Förslag till V A-plan på remiss
Vatten- och avloppsplan, Remissversion, Södertälje kommun 2016-02-08 (utan bilagor)
Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.seN A-plan (med bilagor)

Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet och invänta remissvar från
samhällsbyggnadskontoret

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden återremitterar ärendet för att invänta remissvar från samhällsbyggnadskontoret

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Liselort Löthagen

Justerandes signum

Anslagsdatum
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§ 56 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SLtrafiken 2016/2017
Dm: Jä 16/22

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har för yttrande fått Trafikförvaltningens/SLs remiss "Remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017". Ärendet tas upp av Kommundelsnämnderna,
stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i sina beredningar för att utgöra underlag till
Kommunstyrelsens yttrande i samband med sammanträdet den 25 maj 2016.
Synpunkter har även inkommit från kommunens Handikappråd och Pensionärsråd.
Södertälje kommun redovisar i sitt yttrande en sammanställning av generella synpunkter på
behov i landstingets arbete med kollektivtrafiken samt, i prioriterad punktform,
trafikförändringar inför T17 (december 2016). Yttrandet berör det totala kollektivtrafikutbudet
Trafikutövaren kan med de nya incitamentsavtalen föreslå förändringar utöver dem som
omnämns i denna årliga remiss. Det urholkar samarbetsprocessen och remissförfarandet.
Kommunens prioriteringar kan inte meddelas på ett tydligt sätt som hörsammas. Vi kräver
tydlighet och konsekvens i samarbetet och förutsätter att SLL delger Nobina dessa synpunkter.
Att Nobina tar till sig synpunkter i detta yttrande är underförstått.
Det nya incitamentsavtalet för busstrafiken skulle medföra att dialog förs med trafikoperatören
och lokala anpassningar kan göras. Erfarenheten så här långt är att det krävs en hel del arbete
för att leda till den positiva utveckling kommunen såg framför sig.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29
Trafikförvaltningens remiss (Södertäljes delar) inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017
Trafikförvaltningens remiss Bilaga l (Södertäljes delar) ang trafikavtal Södertörn 2016/2017
Yttrande Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet
Förslag till kommunens yttrande över remissen 2016-03-18

Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta enligt kontorets förslag med
tilläggsyrkande enligt förslag från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet
(MP) att:
l. Nämnden kräver (under rubriken Krav i remissvaret) att alla pendeltågsfordon har plant
insteg.
2. Nämnden önskar (under rubriken Kommunens önskemål i remissvaret) en ökad turtäthet för
buss 784, främst sträckan Södertälje C - Järna

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande med ytterligare tillägg att nämnden
ska förtydliga (under rubrikenMiljö och säkerhet i bilaga l remissvaret) att de äldsta bussarna
måste ersättas med nyare med mindre miljöpåverkan och minskat buller.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Viveca Rabenius (L) tilläggsyrkande

Propositionsordning
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner
nämnden besluta i enlighet med sitt eget samt Viveca Rabenius (L) yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden tillstyrker kontorets förslag till yttrande med tillägg att:
l . Nämnden (under rubriken Krav i remissvaret) kräver att alla pendeltågsfordon har plant
insteg.
2. Nämnden önskar (under rubrikenKommunens önskemål i remissvaret) en ökad turtäthet
för buss 784, främst sträckan Södertälje C - Järna
3. Nämnden vill (under rubriken Miljö och säkerhet i bilaga l remissvaret) förtydliga att de
äldsta bussarna måste ersättas med nyare med mindre miljöpåverkan och minskat buller.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Anna Gustafsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatu m
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§ 57 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 16/04
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om politikerhörnan imorgon, onsdagen den 6
april, på biblioteket. Miljönämndens ordförande Patrik Waldenström (MP) kommer att finnas på
plats för att prata om avloppsfrågan på Nibble.
Susanne Bergström (S) meddelar att hon har affischer till politikerhörnan, hon uppmanar
ledamöterna att ta varsitt exemplar och sätta upp på anslagstavlor runt om i kommundelen.
Fadi Abdalahad (KD) meddelar att demokratiberedningen har ett stort möte den 14 april, och
välkomnar alla ledamöter som intresseras av att utveckla demokration i Södertälje, fokus
kommer att vara på att nå ungdomar och öka valdeltagandet.
Per-Anders Fritshammar (C) efterfrågar körschema inför sammanträdena så att alla ledamöter
kan följa med i tidsplanen. sekreterare Josefme Schiitzer meddelar att körschema ska mailas ut
till samtliga ledamöter inför kommande sammanträden.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om att ett studiebesök på någon av
kommundelens kommunala förskolor kommer att äga rum ca l timme innan nästa sammanträde
den l Omaj, mer information kommer men ledamöterna kan redan nu reservera tiden.
Jacob Kiehn Jensen (S) tar upp frågan om att skaffa en trådlös rauter till det sammanträdesrum
som nämnden använder på Ljungbacken vård- och omsorgsboende. sekreterare Josefine
Schiitzer ges i uppdrag att se över om det är möjligt.
Jacob Kiehn Jensen (S) frågar vart i anslutning till Ljungbackens vård- och omsorgsboende som
man kan parkera. Ordförande Hanna Klingborg (MP) svarar att man kan parkera på
Tavestaskolans parkering.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 58 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 16/04
Järna kommundelsnämnd

•

•

Ordförandebeslut 2016-03-08 "Utredning om ansökan om strandskyddsdispens för byte
av befintliga vattenledningar och installation av vatten- och avloppsledningar, Bankesta
l :3, Bankesta 3 i Järna"
Antagande 2016-03-02, sammanträdesprotokol12016-02-23 § 21 "Ändring av del av
detaljplan för Håknäs, 553C (Saltå arbetsskola)"

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

•

2016-02-25 § 7 "Val av representant till föreningsbidragsberedningen"

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

•
•

2016-02-23 § 9 " Val av representant till föreningsbidragsberedningen"
2016-03-22 § 21 "Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg"

Kommunfu llmäktige

•
•
•

2016-02-29 § 9, "Landsbygdsvision 2025" Svar på motion av Centerpartiets
fullmäktigegrupp
2016-02-29 § 12 "Avsägelser av uppdrag"
2016-04-04 § 40 "Avsägelser av uppdrag"

Länsstyrelsen Stockholm

•
•

Delbeslut 2016-02-24 "Prövning av Södertälje kommuns beslut att medge
strandskyddsdispens för fastigheten Övereneby l: l O"
Beslut 2016-03-29 " Prövning av Södertälje kommuns beslut att medge
strandskyddsdispens för fastigheten Övereneby l :l O"

Äldreomsorgsnämnden

•
•
•
•

2016-03-01
2016-03-01
2016-03-01
2016-03-01

§ 26 "Översyn av taxor och avgifter"
§ 27 "Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse"
§ 28 "Hemtjänstprojektet- Digitala funktioner"
§ 29 "Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018"

Omsorgsnämnden

•

2016-03-03 § 6 "Översyn av taxor och avgifter

Socialnämnden

•

2016-03-01 § 20 "Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015"

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

Akten

Anslagsdatum
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§ 59 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 16/03
Samhällsbyggnadskontoret

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

Beslut_ om att utse beslutsattestanter 2016-01 -26, nr 16-18
Avskrivning, Hopprepet 2, Dnr 2015-01564, 2016-02-18
Avskrivning, Trollungen, Dnr 2015-02662, 20 16-02-17
Startbesked, Billsta 8:1, Dnr 2015-00284,2016-02-18
startbesked for installation av eldstad m.m, Smörblomman 4, Dnr 2016-00144, 2016-02-18
Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Skilleby 4:99, Dnr 2015~00081, 2016-02-17
Startbesked, Absiden, Dnr 2016-00314, 2016-02-18
Startbesked, Rosenmalvan l, Dnr 2015-02369, 2016-02-24
Bygglov, Kallfors 1:196, Dnr 2015-02493,2016-02-18
Bygglov och startbesked, Syrenen, Dnr 2015-02332, 2016-02-15
Bygglov, Fredriksberg 1:76, Dnr 2015-00488,2016-02-16
Bygglov med startbesked, Torgfrun 4, Dnr 2015-02821, 2016-02-12
S1utbesked, Yttetjärna-Nibble 1:21, Dnr 2015-02822, 2016-02-12
startbesked for installation av eldstad m.m., Yttetjärna-Nibble 1:21, Dnr 2015-02822, 2016-0212
Startbesked, Trollet 3, Dnr 2016-00306, 2016-02-10
Slutbesked, Korallen l, Dnr 2015-02258, 2016-02-08
Bygglov, Kallfors 1:213, Dnr 2016-00194,2016-02-16
Startbesked, Kallfors 1:1 96, Dnr 20 15-02491, 2016-03-11
Protokoll från tekniskt samråd, Kallfors 1:196, Dnr 2015-02491 , 2015-02491
Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:261 , Dnr 2015-00824, 2016-03-22
startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Kaprifolen l , Dnr 2015-02766,2016-03-16
Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Almvik l: l, Dnr 2013-01406
Slutbesked, Ene 4:211, Dnr 2014-01234, 2016-03-11
Bygglov samt startbesked, Fredriksberg 1:18, Dnr 2015-02297, 2016-03-14
Bygglov, Gerstaberg 1:7, Dnr 2015-03014,2016-03-09
Startbesked, Ytterjärna-nibble 1:21, Dnr 2016-00484, 2016-03-10
Startbesked, Purpurvivan l, Dnr 2016-00456, 2016-03-10
startbesked for lovfri åtgärd, Skogsklövern 4, Dnr 2016-00196, 2016-03-07
startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Åkerby 6:2, Dnr 2015-01718, 2016-02-25
startbesked for installation av eldstad m.m., skogsklövern 4, Dnr 2015-02566, 2016-02-26
Slutbevis, Ene 4:186, Dnr 2011-00719,2016-02-25
Avskrivning, Skilleby 4:46, Dnr 2016-00286, 2016-03-01
Startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Kallfors 1:213, 2016-03-01
Startbesked och protokoll från tekniskt samråd, Kaprifolen l, Dnr 2015-03005, 2016-03-16
Bygglov, Kaprifolen l, Dnr 2015-02766, 2016-03-04
Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-26, nr 16-17

Social- och omsorgskontoret

•
•

Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-29, nr 16-17
Delegationslista 2016-02-01-2016-02-29

Kultur- och fritidskontoret

•
•

Justerandes signum

Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-25, nr 16-16
Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-03-10, nr 16-19

Anslagsdatum

2016-04-12

Sammanträdesprotokoll

l 2016-04-05 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

(forts. § 59}
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

{

Utdragsbestyrkande
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