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Närvarande 

Ledamöter 

Ersättare 

Övriga 
närvarande 

Susanne Bergström (S), l :e vice ordförande, §§ 60-63, §§ 65-78 
Ingvar Karlsson (S) 
Katja Nilsson (S), §§ 66- 78 
Ewert Sjöstrand (S) 
Hanna Klingborg (MP), ordförande 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Peter Gustafsson (M) 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Marja Lindholm (S), §§ 66-78 
Jacob Kiehn Jensen (S), tjänstgörande ersättare för Katja Nilsson§§ 60-65 
Tomas Fogelqvist (MP), tjänstgörande ersättare för Susanne Bergström (S) § 64 
Roland Håkansson (MP) 
Paula Rönkkö (V) 
Tina Karlsson (C) 
Lennart Johansson (-) 

Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
Josefine Schiltzer, sekreterare 
Kajsa De Vall, bygglovschef 
Anna-Karin Hughes Cambry, landskapsarkitekt 
Björn Rabenius, stadsmiljöchef 
Anders Bengs, tekniskt ansvarig för kommundelarna 
Andreas Klingström, planchef 
Ann-Kristin Gunnarsson, kommunpolis Södertälje 
Zara K vist Lindgren, projektledare 

Utdragsbestyrkande J andes signum ~ Anslagsdatum 

2016-05-18 
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§ 60 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Förslag till beslut om inriktning för utvecklingen av Järna centrum- ärendet ges nr 10A i 

föredragningslistan. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner föredragningslistan med ovanstående tillägg. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-18 
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§ 61 Ekonomisk information 

Dnr: Jä 16/04 

Underlag 
Managementrapport mars 2016 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 

5 (28) 
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§ 62 Utredning om ansökan om strandskyddsdispens för 
ett teknikhus över befintlig slamavskiljare samt 
trekammarbrunnar (SBR 1 och SBR 2) Ytterjärna-Nibble 
1:1, Nibble Gård, Järna 

Dnr: Jä 16/44, SBN 2015-02773 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett teknikhus över befintlig 
slamavskiljare i samband med att avloppsreningsanläggningen uppgraderas samt 
trekammarbrunnar SBRl och SBR2 för biologisk rening. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 
strandskyddsdispens för uppförande av ett teknikhus enligt denna utredning daterad 2016-04-25 . 

Beslutsunderlag 
Utredning 2016-04-25 
Ansökan 2015-11-20 
Översiktskarta fastigheter och ledningar 2015-11-20 
Karta 2015-11-20 
situationsplan 2015-11-20 
Fasad med sektionsritning 2015-11-20 
Planritning 2015-11-20 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att paragrafen 
justeras omedelbart. 
Susanne Bergström (S), Michael Andersson (M), Viveca Rabenius (L) samt Göran Lidman 
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner 
nämnden besluta i enlighet med sitt eget med fleras yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets utredning daterad 2016-04-25 att: 

l. Strandskyddsdispens medges för tillbyggnad av teknikhus på fastigheten Ytterjäma
Nibble l : l med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. l c § 
punkt 4 miljöbalken. 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till befintligt teknikhus och gäller den yta 
som byggnaden upptar på mark enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken enligt bilaga 3. 

3. Sökanden debiteras en avgift om lO 680 kr. 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~- 2016-05-10 
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Reservation 
Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga §62. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning 

Sökanden/F astighetsägaren/ Akten/Länsstyrelsen 

Bilagor 
l. Faktureringsunderlag 

2. Överklagandeanvisning 

3. Tomtplatsavgränsning 

4. Yttrande från miljökontoret 2016-02-02 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-10 

7 (27) 
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§ 63 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
industribyggnad, Pilbågen 1 

Dnr: Jä 16/45, SBN 2014-00814 

Sammanfattning av ärendet 

8 (28) 

Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad om 1136 kvm byggnadsarea (BT A ca 1789 kvm) 
på fastigheten Pilbågen l, Ullängsvägen 6. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna avslår ansökan om 
bygglov enligt denna utredning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med utredning 2016-04-07 
Ansökan 2014-04-14 
situationsplan 2015-09-22 
Planritning 2015-09-22 
Fasadritning 2015-09-22 
sektionsritning 2015-09-22 
Anmälan av kontrollansvarig 2014-12-29 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 
Michael Andersson (M), Viveca Rabenius (L) samt Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till 
kontorets förslag. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om bygglov för industribyggnad på fastigheten Pilbågen l avslås med stöd av 3 

kap. 8 § miljöbalken. 
2. Sökanden debiteras en avgift för prövning av ansökan på 46 138 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden!B yggherren!F astighetsägaren 
HelenÅsman (Trafikverket) 

Bilagor: 

Överklagandeanvisning (bilaga l) 
Trafikverkets yttrande (bilaga 2) 
Karta, Ostlänkens dragning (bilaga 3) 
Avgiftsspecifikation 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall och 
uteboxar samt anmälan om rivning av befintligt stall och 
magasin, Billsta 5:8 i Södertälje 

Dnr: Jä 16/42, SBN 2016-00185 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov har inkommit från Telge Fastigheter AB, Box 633, 151 27 Södertälje, for 
nybyggnad av stall och uteboxar samt anmälan om rivning av befintligt stall och magasin. 

Samhällsbyggnadskontoret fareslår att ansökan om bygglov for nybyggnad av stall och uteboxar 
om 1202 kvm byggnadsarea/1349 kvm bruttoarea samt rivning av befintligt stall och magasin 
beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21 
Ansökan 2016-01-25 
situationsplan baserad på nybyggnadskarta 2016-03-14 
Markplaneringsritning 2016-03-14 
Planritningar 2016-01-25 och 2016-03-14 
Fasadritning 2016-03-14 
sektionsritning 2016-01-25 
Fasadritning uteboxar 2016-03-14 
Anmälan av kontrollansvarig med riksbehörighet K 2016-03-14 

Jäv 
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets forslag med tillägg att paragrafen 
justeras omedelbart. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om bygglov for nybyggnad av stall och uteboxar om 1202 kvm 

byggnadsarea/1349 kvm bruttoarea samt rivningsanmälan for befintlig stallbyggnad och 
magasin på fastigheten Billsta 5:8 beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 §plan- och 
bygglagen (PBL). 

2. Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden gett 
startbesked for nybyggnad av stall samt rivning av befintligt stall och magasin enligt l O 
kap. 3 § PBL (20 l 0:900). Tekniskt samråd skall hållas. 

3. Avgift 47740 kr, se bifoga avgiftsspecifikation. Faktura kommer att skickas separat. 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-10 
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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 Billsta 5:4, Billsta 5:9 

forts.§ 64 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 
Akten 
Kontrollansvarig 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 
Överklagandeanvisning 
Yttrande från remissinstans (stadsantikvarie) 

Justerandes signu Anslagsdatum 

~ 2016-05-10 
Utdragsbestyrkande 

10 (27) 
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§ 65 Utredning om ansökan om bygglov för nybyggnad av 
mast och två teknikbodar, Tavesta 17:1 

Dnr: Jä 16/43, SBN 2015-02995 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en 54 meter hög stagad mast och två teknikbodar om 

ca 13 kvm byggnadsarea vardera på del av fastigheten Tavesta 17: l. Platsen ligger ca en 

kilometer norr om Rönnvägen och ca 300meter öst om Tvetavägen. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 

bygglov för de sökta åtgärderna. 

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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med utredning 2016-04-22 
Ansökan (2 st) med bilaga 2016-02-26 
Orienteringskarta 2016-02-26 
situationsplan 2016-02-26 
Elevationsplaner 2016-02-26 
Fasadritningar 2016-02-26 
Byggherrens förslag till kontrollplan 2015-12-21 
Anmälan av kontrollansvarig 2015-12-21 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med utredning 

daterad 2016-04-22 att: 

l. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 54 meter hög stagad mast och två 

teknikbodar om ca 13 kvm byggnadsarea vardera på del av fastigheten Tavesta 17:1 

beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 §plan- och bygglagen (PBL). 

2. 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. 

3. Sökanden debiteras en avgift om ca 17 461 kr. 

Särskilt yttrande 
Elisabeth Björk (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 65. 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-18 
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forts.§ 65 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Kontrollansvarig 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Yttrande från Telge Nät AB daterat 2016-03-30 och 2016-03-31 
Yttrandet från Trafikverket daterat 2016-03-02 
Yttrandet från luftfartsverket daterat 2016-02-26 
Yttandet från Försvarsmakten daterat 2016-93-23 
Yttrandet från miljökontoret via E-post daterat 2016-04-20 
E-post från sökanden till handliggaren daterat 2016-04-22 

Justera des signum Anslagsdatum 

+P~ 2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 

12 (28) 
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§ 66 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kajsa De Vall som är nytiiiträdd bygglovschef på samhällsbyggnadskontoret presenterar sig får 
nämnden. Hon började sin tjänst den l mars och har tidigare varit bygglovschef i Nynäshamn. 
Hon berömmer sin grupp på bygglovsavdelningen, kontoret har haft en tuff tid och sedan hon 
startade har det varit turbulent men De Vall ser fram emot arbetet med att hitta nya rutiner och 
nya arbetssätt och det finns många ideer får hur man ska utveckla och effektivisera 
verksamheten. Sedan hon påbörjade sin tjänst har hon tillsatt tre nya tjänster, en inspektör och 
två handläggare, men belastningen är fortfarande mycket hög på kontoret. 

Anderas Klingström nytillträdd planchef presenterar sig får nämnden, han har tidigare varit 
plan- och bygglovschef i Borås. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/KajsaDe Vall 
Samhällsbyggnadskontoret/Andreas Klingström 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 
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§ 67 Information - Järna centrum 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
stadsbyggnadschefBjörn Rabenius, landskapsarkitekt Anna-Karin Hughes Cambry och teknisk 
ansvarig för kommundelarna Anders Bengs pratar om framtiden för arbetet med att utveckla 
Järna centrum. 

Hughes Cambry presenterar Järna centrumutveckling 2016 samt planering för vidareutveckling 
2017, fokus ligger fortfarande på stationsområdet, Järna torg samt Klockaretorget 

Nämnden diskuterar tillsammans med handläggarna de olika förslagen och alternativen. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anna-Karin Hughes Cambry 

Juster~gnu~ 
2016-05-18 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Förslag till beslut om inriktning för arbetet med 
Järna centrum 

Dnr: Jä 16/47 

Sammanfattning av ärendet 

15 (28) 

Järna kommundelsnämnd vill utveckla Järna centrum på ett långsiktigt hållbart sätt. Det handlar 

om att skapa ett levande centrum som främjar verksamheter och evenemang, som möjliggör för 

människor att vistas och mötas i en trivsam och trygg miljö. stadsmiljöns utformning och 

skötsel är en viktig faktor for att skapa en attraktiv plats som människor väljer att besöka och 

bosätta sig på. 

De åtgärder som planeras och genomfors ska alla utgå från en övergripande inriktning som är 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. De ska främja ett hållbart resande, såväl 

kollektivtrafik som gång och cykeltrafik. Tillgänglighetanpassning och inkludering är 

grundläggande utgångspunkter. 

Entreer, mötesplatser och övriga miljöer ska vara medvetet gemensamhets- och 

identitetsskapande. De ska vara välkomnande och omhändertagande, de ska tala till människan 

och inge trygghet och vilja till kreativitet. 

I takt med en ökande urbanisering är det viktigt att beakta ekosystemtjänster vid 

dagvattenhantering och liknande for ren luft och friskt vatten. Järna forknippas redan idag med 

ekologi och kunskap om odling, det ska märkas i stadsmiljön som ska vara grönskande och 

skötas väl. 

Viktigt får ett framgångsrikt arbete är kommunikation och dialog. Ett långsiktigt arbete kan 

innehålla tillfälliga åtgärder, insatser kan prövas och fårändras i takt med förändrade behov. 

Medborgardialog och dialog med fastighets- och butiksägare samt foreningsliv skapar ett 

engagemang for närmiljön och ett gemensamt ansvarstagande. 

Inriktningen får Järna centrum ska överensstämma med och inordnas i uppdraget om Framtid 

Järna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut om inriktning for arbetet med Järna centrum från (S)(V)(MP) 2016-05-1 O 

Yrkanden 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet får att hela presidiet ska 
kunna vara delaktiga i utformningen av forslaget 

Susanne Bergström (S), Viveca Rabenius (L), Per-Anders Fritshammar (C) samt Michael 
Andersson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

CQttP- 2016-05-18 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
Ärendet återremitteras och ges till presidiet för att representanter från samtliga av Järna 
kommundelsnämnds partier ska ges möjlighet att delta i utformningen av förslaget. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sarnhällsbyggnadskontoret/ Anna-Karin Hughes C am bry 

2016-05-18 

Anslagsdatum 
um ~ 

Utdragsbestyrkande 

16 (28) 
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§ 69 Information från kommunpolisen 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunpolis Ann-Kristin Gunnarsson informerar om polisens arbete i kommundelsnämnden 
och omkringliggande områden. Polisen ska inom kort avsluta sitt medborgardialogsprojekt i 
Södertälje, medborgardialogerna har syftat till att ge en polisiär lägesrapport i de olika 
stadsdelarna i Södertälje kommun. Man har ännu inte genomfört någon medborgardialog i Järna 
men kommer att göra så den 2 juni. Efter att alla dialogerna är genomförda så ska de analyseras 
för att - tillsammans med polisiära synpunkter på förbättrings- och förändringsområden- belysa 
vad polisen bör prioritera i sitt arbete i kommunen. A v de medborgardialoger som har 
genomförts kan Gunnarsson se att två punkter tydligt utmärker sig som överlägsna alla andra 
förbättringsåtgärder som föreslås, det är den om att polisens närvaro ute bland medborgama ska 
öka samt att polisen tydligare ska prioritera arbetet med stökiga ungdomsgäng. 

Kopia skickas till 
Akten 
Polisen Södertälje/Ann-Kristin Gunnarsson 

Justerandes--signum , 

~w~ 2016-05-18 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Information från personalavdelningen 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Zara K vist Lindgren är projektledare för projektet hållbar arbetshälsa, projektet är 3-årigt och 
startade i november 2015. 

Anledningen till projektet är de ökade sjuktalen i hela landet, försäkringskassan förutspår runt 
80 000 nya sjukskrivningar till år 2019. Tidigare har muskulära sjukskrivningar varit den 
vanligaste anledningen till sjukskrivning men det har ändrats och nu är psykisk ohälsa istället 
den vanligaste orsaken. På 5 år har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa dubblerats, detta 
främst inom kontaktyrken där 80% av de anställda är kvinnor, och det är framförallt kvinnor 
som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Intressant att notera är att män som arbetar 
med kvinnadominerade yrken är sjuka i samma utsträckning som kvinnorna i samma 
yrkesgrupp medan kvinnor i mansdominerande yrken är lika lite sjuka som männen i samma 
yrkeskategori. Arbetsmiljöverket har med den informationen kunnat slå fast att sjukskrivningar 
påverkas av organisationen och inte av en persons kön, så som det ibland har framställts som i 
debatten, informationen leder också till konstaterandet att förebyggande arbete inom 
organisationer kan göra skillnad. 

Projektet tittar på den forskning som finns om hållbar arbetshälsa och vad andra kommuner har 
gjort för att sänka sjukskrivningarna samt vilka resultat detta har ratt. Som exempel finns 
Lidingö kommun som sänkte sin sjukfrånvaro med 30% när man införde 2 timmars träning per 
vecka under arbetstid. 

Flera korttidssjukskrivningar på varandra leder ofta tilllångtidssjukskrivningar, arbetet med att 
stävja korttidssjukfrånvaron är därför en viktig del i arbetet med att sänka de totala 
sjukskrivningarna. 

Målet för projektet är att den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är 
friska och i arbete, förväntade effektmål är bland annat att frisknärvaron ska öka samt att 
kostnaderna för korttidsjukskrivning minska. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Zara K vist Lindgren 

Anslagsdatum Just~signutn_ 
2016-05-18 

Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Utredning av ansvar för äldreomsorg i södertälje 
kommun (bordlagt Järna kdn 2016-04-05 § 44) 

Dnr: Jä 16/36 

Sammanfattning av ärendet 

19 (28) 

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 2017-
2019. 

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 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till kontorets förslag. 
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag till kontorets förslag. 

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

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) inkommer med ett särskilt yttrande från Socialdemokraterna 
(S), Vänsterpartiet (V) samt Miljöpartiet (MP), se bilaga§ 71 

Viveca Rabenius (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga§ 71B 

Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Albin Lindström 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

Anslagsdatum Justerandes signum 

M tik- 2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 
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forts.§ 71 

Social- och omsorgskontoret/Kjell Sjundemark 
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Enhöma kommundelsnämnd 

Justerandes signum 

--k__-
\ 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 

20 (28) 
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§ 72 Uppföljning - Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-
2018 

Dnr: Jä 16/37 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden upprättar årligen en boendeplan för den kommande treårsperioden med 
beräkning av utbyggnadsbehovet för kommande tioårsperiod. Boendeplanen är underlag för 
arbetet med Mål och budget. Utgångspunkten för planeringen är den befolkningsprognos som 
årligen fastställs av kommunstyrelsen. Boendeplan för perioden 2017-2019 utformas i maj/juni 
2016 efter den befolkningsprognos som fastställs i maj 2016. 

I enlighet med boendeplanen 2016-2018 skulle en utbyggnad med nio lägenheter på Wijbacken 
i Hölö genomföras 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter vara klart 
2017. Av uppföljningen framgår att inflyttning i utbyggnaden på Wijbacken ska ske tidigast i 
början av december 2016. Tidsplan för inflyttning i det nya vård- och omsorgsboendet med 54 
lägenheter är tidigast april2018. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-06 med rapport 2016-04-06 

Äldreomsorgsnämndens beslut 2015-08-26 § 96 

Boendeplan 2016-2018 

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

Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag och hänvisar till Centerpartiets budgetförslag. 

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till kontorets förslag med ändring till viss del enligt följande. I 
boendeplanen (s.9), sägs att solgläntan ska avvecklas i samband med att ett nytt vård- och 
omsorgsboende står fårdigt. Denna text bör strykas, så att frågan om en eventuell avveckling av 
solgläntan prövas förutsättningslöst om och när den blir aktuell. 

Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till Göran Lidmans (SD) ändringsyrkande. 

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

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner uppföljningen. 

Särskilt yttrande 
Göran Lidman (SD) och Viveca Rabenius (L) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga§ 72 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-18 
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forts.§ 72 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 

Jus~ifL 
Anslagsdatum 

2016-05-18 

Utdragsbestyrkande 

22 (28) 
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§ 73 Taxor och avgifter för pensionärsföreningar i 
Futurum 

Dnr: Jä 16/41 

Sammanfattning av ärendet 

23 (28) 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att det införs en taxeklass för pensionärsföreningar på 
Futurum då det upptäckts att kategorin pensionärsföreningar inte har angivits någon taxeklass i 
tidigare beslut (Dnr: KFN 15/60). Kontorets förslag är att taxan för pensionärsföreningar 
motsvarar taxan för barn- och ungdomsföreningar. De nya taxe- och avgiftsbestämmelserna 
föreslås gälla retroaktivt från och med l januari 2016. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-18 

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

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet för att la jämförelse med 
Allaktivitetshuset i Saltskog som hänvisas till i handlingarna, samt la en jämförelse mellan 
dagens taxor och avgifter och det nya förslaget, d.v.s. ekonomiska konsekvenser för 
pensionärsföreningarna. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Ärendet återremitteras för att återkomma till nämnden med en jämförelse med Allaktivitetshuset 
i Saltskog, samt en redovisning av jämförelse mellan dagens taxor och avgifter och det nya 
förslaget. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Tornas Fagerstedt · 

Justerandes signum Anslagsdatum 

d 2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-05-10 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 

§ 74 Arbetsro- uppföljning utifrån styrdokumentet 
( utbildningskontoret) 

Dnr: Jä 13/66 

Sammanfattning av ärendet 

24 (28) 

Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppföljning som genomförts utifrån de 
sanktioner som är möjliga utifrån skollagen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-08 

Bilaga l: Sammanställning av uppföljningens resultat 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten av uppföljningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

cfj~~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-05-18 
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§ 75 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
( utbildningskontoret l 

Dnr: Jä 16/39 

Sammanfattning av ärendet 

25 (28) 

Patientsäkerhetslagen (20 l 0:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso- och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäkerhetsberättelsen för 2015 redovisas hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-07 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016-03-0 l 

Bilaga, Kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun 2015-12-08 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vård givare, daterad 2016-03-0 l. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

Ordforande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden om: 

• Verksamhetsbesök på Ljungbackens förskola. 
• Företagarfrukost på Skillebyholm. 
• Möte i Gula Villan gällande vad samhället kan göra for att forhindra självmord. 
• Sommaravslutning for nämnden i anslutning till sammanträdet den 21 juni. 

Susanne Bergström (S) informerar nämnden om firande av LP RIAs 35 års jubileum. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 

26 (28) 
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§ 77 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Kommunfullmäktige 
• 2016-04-04 § 35 "Vinnande måltider även i äldreomsorgen" svar på motion av Veronica 

Westergård (KD) 

• 2016-05-02 § 83 "Val" 

Kommunstyrelsen 
• 2016-04-29 § 79 "Produktionsstart stall i Järna" 

Länsstyrelsen i Stockholm 
• Beslut "Överklagande av ett beviljat bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus m.m. 

inom fastigheten Övereneby 1:10 i Södertälje kommun", Dnr 4032-10034-2016,2016-
04-05 

• Delbeslut "Prövning av Södertälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för 
fastigheten Bankesta 1:3", Dnr 526-12482-2016, Jä 16/24,2016-04-20 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• 2016-04-26 § 32 "Utredning av ansvar för äldreomsorgen i Södertälje" 

Järna kommundelsnämnd 
• 2016-04-26 Sammanträdesprotokoll - Presidieutskottet 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Kallfors l :246, Dnr 2014-02273, 2016-04-04 
• Slutbesked, Kallfors l :58, Dnr 201500625, 2016-04-04 
• Startbesked, Balsberga 9: l, Dnr 2016-00729, 2016-03-31 
• Bygglov med startbesked, Församlingen 28, Dnr 2016-00489,2016-04-01 
• Bygglov samt startbesked, Kaprifolen l, Dnr 2016-00333,2016-03-24 
• Slutbevis, Havsålen 17, Dnr 2011-00318, 2016-03-21 
• K valitetsansvarig, Havsålen 17, D nr 2011-00318, 2015-11-20 
• Startbesked, Gerstaberg l :7, Dnr 2015-03014, 2016-03-24 
• Slutbesked, Våren 10, Dnr 2014-00076, 2016-03-24 
• Bygglov och startbesk ed, Kallfors l :4, Dnr 2015-02894, 2016-04-05 
• Slutbesked, Hjortsberga 8:95, Dnr 2014-02371, 2016-04-06 
• Startbesked, Cikorian 4, D nr 2016-00684, 2016-04-06 
• Bygglov, Svarttorp 2:8, Dnr 2015-02747,2016-04-15 
• Interimistiskt slutbesked och protokoll från slutsamråd, Tavesta 1:22, Dnr 2015-01577,2016-04-

20 
• Startbesked, Pärlan l, 2016-04-20 
• Startbesked, Bagaren 12, Dnr 20 16-00884, 2016-04-13 
• Bygglov, Yttetjärna-Nibble l :6, Dnr 2015-02419, 2016-04-07 
• Avskrivning, Ene 4:168, D nr 2016-00367, 2016-04-07 
• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Saga 2, Dnr 2015-00296, 2016-04-26 
• Slutbesked, Kallfors l :59, Dnr 2015-00798, 2016-04-27 
• Slutbesked, O gan l :40, Dnr 2012-00934, 2016-04-26 
• Protokoll från slutsamråd, O gan l :40, D nr 20 12-00934, 2016-04-20 
• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Kallfors l :25 8, Dnr 2015-01941, 2016-04-27 
• Protokoll från arbetsplatsbesök, Kallfors l :258, Dnr 2015-01941, 2016-02-24 
• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Kallfors l: 260, Dnr 2015-02022, 2016-04-27 
• Protokoll från arbetsplats besök, Kallfors l :260, D nr 2015-02022, 2016-02-24 
• Slutbevis, Sommaren 18, Dnr BI 07-0089, 2016-04-25 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista 2016-03-01-2016-03-31 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-05-03 nr 16-22 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-05-02 nr 16-21 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-05-0 l nr 16-20 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-05-18 
Utdragsbestyrkande 



( 

Reservation Järna kommundelsnämnd 2016-05-10 ärende 6. 

DNR: Jä 16/44, SBN 2015-02773. 

Utredning om ansökan om strandskyddsdispens för ett teknikhus över befintlig 

slamavskiljare samt trekammarbrunnar (SBR 1 och SBR 2) Ytterjärna -Nibble 1:1 Nibble Gård 

Järna. 

Sökande: Frötallen AB Box 65 , 153 22 Järna. 

Fastighetsägare: Nibblestiftelsen, Nibble Gård 153 91 Järna. 

Centerpartiet yrkar avslag, och är av den uppfattningen att avloppsanläggningen i Ytterjärna 

r som tar hand om avloppsvatten från Kulturhuset, Vidarklinikeni Örjanskolan och 
\ , 

(_ 

skogsbrynsbyn skall anslutas till det kommunala avloppsnätet och att Ytterjärna blir ett 

kommunalt verksamhetsområde för VA. Andra fastighetsägare i Ytterjärna är intresserad av 

en sådan lösning. Centerpartiets förslag om Ytterjärna som ett kommunalt 

verksamhetsområde för VA innebär en hållbar lösning av avloppsfrågan i Ytterjärna och 

miljön i Järnafjärden räddas. 

Den anläggning som ansökan avser är bristfällig, och det konstaterades redan 2014 att den 

inte uppfyllde kraven på rening, redan då hade avloppsvattnet som släpps ut i Järnafjärden, 

från ovannämnda anläggning, för höga halter av fosfor. Avloppsvatten med för höga 

fosforhalter har således under flera år släppts ut i Järnafjärden. Men uppenbar risk för att 

avloppsvattnet bidrar till övergödning av Järnafjärden. 

Vic;Jare så har en undersökning redan 2012 konstaterat att Frötallens avloppsanläggning var 

behäftad med stora brister. Befintliga avloppssystem fungerade inte, grundläggande krav på 

bl.a smittskydd var inte tillfredställande. Det är otidsenligt att ha avloppsvatten rinna öppet 

(. även om det sker dekorativt, där det samtidigt varnas för att röra avleppsvattnet. 

En för miljön hållbar lösning av avloppen i Ytterjärna måste till och Centerpartiets förslag 

med ett kommunalt verksamhetsområde för VA är en lösnig på lång sikt. 

Per-Anders Fritshammar (C) 





2016-05-10 

Socia !demokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 

Järna Kommundelsnämnd 

Särskilt yttrande 
Ärende 13, utredning av ansvar för äldreomsorg i södertälje kommun 

Majoriteten i Järna Kommundelsnämndhar tagit del av utredningen om ansvaret för 

äldreomsorgen i kommundelarna. Vi delar inte utredningens slutsats, men har ändå valt att 

besluta enligt förslaget. Vi menar att utredningen ger en felaktig bild av riskerna med 

kommundelsnämndernas ansvar för äldreomsorgen. De beslut som kommundelsnämnden 

fattat har alltid medgett likvärdiga förutsättningar för brukarna i Järna, jämfört med brukare i 

övriga kommunen. I själva verket är det en orsak till att vi ändå ställer oss bakom kontorets 

förslag om att flytta kommunens hela äldreomsorg till en central äldreomsorgsnämnd. Vi har 

satt likvärdigheten framför möjligheten att fatta särskilda beslut förJärnas äldreomsorg, och 

alltid ställt oss bakom samma inriktningar och policys som facknämnden. Därför, menar vi, 

gör det ingen större skillnad med lokala nämnder för äldreomsorgen, utan vi kan spara den 

extra kostnad och administration det innebär med olika nämnder. Med tanke på att 

kommunens vård- och omsorgsboenden har en central kö och placeringsprincip, så är det inte 

så att Järnas äldre med automatik hamnar på Ljungbackens vård- och omsorgsboende, utan 

egentligen är det endast hemtjänsten som kan ses som en lokal fråga, vilket stärker vår 

uppfattning att äldreomsorgen lämpar sig för en kommunövergripande styrning. 

Genom att flytta ansvaret för äldreomsorgen till en central facknämnd, får Järna 

kommundelsnämnd möjlighet att fokusera än mer på de frågor där vi verkligen gör skillnad. 

Vi är en stor nämnd med många ärenden och ansvarsområden, vi behöver arbeta med flera 

olika fackkontor och hålla oss uppdaterade på olika områden. Det handlar om utbildning, 

plan- och byggfrågor, teknisk verksamhet och kultur och fritid, samt olika strategiska vägval 

förJärnas utveckling. Nu kan vi utveckla vårt arbete med ett tydligare fokus. Samtidigt 

kommer vi att fortsättningsvis begära information om hur det går med äldreomsorgen, och 

inte minst hemtjänsten i Järna kommundel. 



Liberalerna 
JÄRNA KOMMUNDELsNÄMND 
2016-05-19 

RESERVATION 

Ärende 13 

UTREDNING AV ANSVAR FÖR ÄLDREOMSORG l SÖDERTÄLJE 
KOMMUN 

Ärende/beslut 
Majoriteten i Järna kommundelsnämnd beslutade i dag att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag att flytta över hela ansvaret för äldreomsorgen till 
äldreomsorgsnämnden från och med den 1 januari 2017. Eftersom jag inte fick gehör 
för mitt avslagsyrkande reserverade jag mig mot beslutet 

Bakgrund 
stadsdirektören fick i uppdrag att utreda om nuvarande modell med fem nämnder 
som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika förutsättningar i hela kommunen 
samt innebär ett effektivt utnyttjande av våra ekonomiska och administrativa resurser. 

stadsdirektörens slutsats är att en organisationsmodell med en ansvarig facknämnd 
skulle innebära en högre kompetens, likställighet, tydlighet i beslut och riktlinjer samt 
en förenkling av nämndarbetet Hela ansvaret för äldreomsorgen bör därför överlåtas 
på äldreomsorgsnämnden. 

Liberalernas bedömning 
Södertälje införde 1989 tretton kommundelsnämnder i syfte att förbättra service, 
fördjupa demokratin och skapa möjligheter att påverka beslutsfattandet mer direkt 
Av framförallt ekonomiska motiv minskades därefter kommundelsnämnderna 
successivt och awecklades till sist i centrala staden. Fyra nämnder återstod; i Järna, 
Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna - med allt snävare uppdragsbeskrivning. 
Senast avlövades kommundelsnämnderna ansvaret för individ- och familjeomsorgen. 

Kommundelsnämnderna var sprungna ur en fördjupad demokratisk ambition. 
Liberalerna delar inte förvaltningens slutsats, utan ser fortfarande ett värde i en 
decentraliserad organisation. Det kan aldrig vara fel att besluten fattas så nära 
berörda medborgare som möjligt Det kunde heller aldrig ledas i bevis att de 
ursprungliga kommundelarna var ineffektiva rent ekonomiskt 
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Liberalerna vill därför slå vakt om och utveckla de fyra nämnderna i de yttre 
kommundelarna och deras befogenheter inom kärnverksamheterna utbildning och 
äldreomsorg, men även inom kultur- och fritid och teknisk verksamhet. 

Med rätt organisation och administrativt stöd bedömer vi att nämnderna är legitima ur 
såväl ekonomisk, juridisk som demokratisk synvinkel. Och det känns närmast 
stötande att göra en så stor inskränkning i det demokratiska beslutsfattandet mitt 
under brinnande mandatperiod. 

Liberalernas förslag till beslut 

Järna kommundelsnämnd avslår förvaltningens förslag om ett centraliserat ansvar för 
Södertälje kommuns äldreomsorg. 

Järna den 1 O maj 2016 

u~~C2a.~ 
Viveca Rabenius (L) 
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