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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S) 
Ingvar Karlsson (S) §§ 79-86 
Katja Nilsson (S) §§ 79-89 
Ewert Sjöstrand (S) 
Hanna Klingborg (MP) 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M) 
Peter Gustafsson (M) 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Marja Lindholm (S) tjänstgörande ersättare för Ingvar Karlsson (S) §§ 87-89 
Annika Berg (S) tjänstgörande ersättare för Katja Nilsson (S) §§ 90-96 
Tomas Fogelqvist (MP) tjänstgörande ersättare för Ingvar Karlsson (S) §§ 90-96 
Roland Håkansson (MP) 
Paula Rönkkö (V) 
Anders Bill (M) 
Benny Hansen (M) 
Fadi Abdalahad (KD) 
Tina Karlsson (C) §§ 79-89 
Lennart J o hans son (-) 

övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

J o se fine Schtitzer, sekreterare 
Teresa Westman, planarkitekt 
Björn Pinner, miljöinspektör 
Elanor Holm, planarkitekt 
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§ 79 Fastställande av dagordning 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ ~ 2016-06-08 

4 (23) 



Sammanträdesprotokoll l 2016-06-02 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 5 (23) 

§ 80 Delårsbokslut april 2016 Järna kommundelsnämnd 

Dnr: Jä 16/56 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten 

innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-25 

PM Järna kommundelsnämnd- Delårsbokslut april2016 med bilaga 1-9 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändringen att man 

godkänner delårsbokslut per april2016 (istället för 2015) och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 

Mikael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag med de ändringarna att nämnden 

överlämnar delårsbokslut april2016 (istället för 2015) utan att godkänna det. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet med 

sitt eget yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner delårsbokslut per april 2016 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 

2. Nämnden ansöker om l 240 tkr för att användas till gång- och cykelvägar ur 

kommunstyrelsens markeringsbelopp l O mkr. 

Reservationer 
Mikael Andersson (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga§ 80. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Utbildningskontoret/Carilla Hedin 
Redovisning ekonomi 
Ledningsstöd ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 2016-06-08 



Järna kommundelsnämnd 
2016-06-02 

RESERVATION 

Ärende 5 

Delårsbokslut per april2016 

~moderaterna 

Järna kommundelsnämnd redovisar per 30 april2016 ett underskott på 4,4 mkr. 

Normalt redovisas statistik över sjukfrånvaron. P .g. a. tekniska problem med nytt lönesystem 
som implementerades tillsammans med nya rutiner och arbetssätt under våren så kan denna 
statistik inte redovisas tillförlitligt. Ä ven om denna statistik kommer att redovisas senare i ett 
korrigerat underlag till augustibokslutet så är detta helt oacceptabelt. 

Moderaternas förslag till beslut 

Järna kommundelsnämnd överlämnar delårsbokslut per april2016 till kommunstyrelsen. 

Då vårt ändringsyrkande ej fick gehör på Järna kommunde ämnds sammanträde den 2 juni 
2016, lämnar vi skriftligen vårt yrkande och reserver oss till örmån för eget förslag. 
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§ 81 Detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens, del 
av kulturcentrum, Säby 5:1 m.fl. 

Dm: Jä 16/52, SBN 2011-00312-214 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en konsthall och ett konferenscenter samt att 

reglera byggrätt för delar av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att införa 

skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse. 

Detaljplaneförslagets samrådsredogörelse godkändes av Järna kommundelsnämnd i april 2015. 

Detaljplanen ska nu ut på utställning som ett skede i ett normalt planförfarande enligt äldre 

plan- och bygglag (ÄPBL 1987: l 0). 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att skicka ut planen till 

utställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16 

Plankarta upprättad 2016-05-16 (ej bilagt, finns på www.sodertalje.se/ytterjarna) 

Planbeskrivning upprättad 2016-05-16 (ej bilagt, finns på www.sodertalje.se/ytterjarna) 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig för överläggningar mellan kl. 17.05-17 -l O. 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar avslag till kontorets förslag. 

Susanne Bergström (S) samt Mikael Andersson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

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 
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att skicka ut detaljplanen på utställning. 

Reservationer 
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 81. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Teresa Westman 
Exploatören 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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Reservation. 

Ärende 6 på föredragningslistan Järna kommundelsnämnd 2016-06-02. 

Detaljplan för del av Säby 5:1 m.fl. Ytterjärna konsthall samt del av kulturcentrum. 

Dnr: 2011~00312-214. 

Centerpartiet yrkar avslag på byggande av hotell, konsthall och konferenscenter m.m på plats kallad 

1b i samrådsredogörelsen, vilket vi gjort varje gång frågan varit till behandling i Järna 

kommundelsnämnd. 

Flera remissinstanser anser det dels olämpligt med hänsyn till jordbruksintressen och riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap i miljöbalken att bygga på mark enligt kallad 1b. 

Beträffande jordbruket som bedrivs på intilliggande Säby gård, ett ekoligiskt drivet jordbruk, det 

största i södertälje kommun, hotas om byggnation på område 1b kommer till stånd. Länsstyrelsen 

gör den bedömningen att fortsatt jordbruksdrift blir omöjlig vid Säby gård, vid byggnation enligt 

detaljplan plats 1b. 

Enligt detaljplan kommer även värdefull jordbruksmark ,klass 4, att bebyggas. 

Det finns mark i området som kan tas i anspråk för att bygga hotell, konsthall och konferenscenter 

utan att värdefull jordbruksmark tas i anspråk och att ekologiskt drivet jordbruk hotas av 

nedläggning. 

Sverige har idag endast en 50% självförsörjning av livsmedel, således 50% av det livsmedel vi behöver 

måste importeras, transporteras till landet. Transporter, oavsett tranportsätt, påverkar miljön. Det 

gäller att minska alla utsläpp för att rädda miljön. Att aktivt bidra till att minska jordbruksarealen och 

att slå ut ett fungerande ekologiskt jordbruk, minska inhemsk livsmedelsproduktion, kan 

Centerpartiet inte ställa upp på. Centerpartiet anser att byggande av hotell, konsthall och 

konferenscenter skall äga rum på annan plats, inte bygga på god jordbruksmark och inte slå ut ett 

ekologiskt drivet jordbruk. 

Per-Anders Fritshammar (C} 



Sammanträdesprotokoll l 2016-06-02 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 7 (23) 

§ 82 Ändring av detaljplan för Tavesta 16:1 m.m. 

Dnr: Jä 16/55, SBN 2015-0250-214 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra anläggning av en ishall. För 
att uppnå syftet måste gällande planbestämmelser angående byggnadsarea och byggnadshöjd för 
fastigheten ändras. För området gäller "detaljplan för Tavesta 16: l m.m" från 1997 som medger 
idrottsändamåL 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-16 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan för 
Tavesta 16:1 samt skicka ut handlingarna på samråd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/plan 
Samhällsbyggnadskontoret/Elanor Holm 

Justera~um~ 
2016-06-08 
Anslagsdatum 
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§ 83 Utredning om ansökan om förhandsbesked om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, 
Snorp 1:6 i Järna 

Dnr: Jä 16/53, SBN 2016-00111 

Sammanfattning av ärendet 

8 (23) 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en plan om ca 120 

kvm byggnadsarea/bruttoarea och garage om ca 50 kvm byggnadsarea/bruttoarea på del av 

fastigheten Snorp l :6. Fastighetens totala areal är 16 697 m2. Avstyckning är inte avsedd att 

utföras. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna meddelar förhandsbesked 

om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage enligt utredningens villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-13 

Ansökan inkom 2016-01-15 

situationsplan inkom 2016-01-04 

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

meddelas att nybyggnad av enbostadshus i en plan om ca 120 kvm 

byggnadsarea/bruttoarea och garage om ca 50 kvm byggnadsarea/bruttoarea på del av 

fastigheten Snorp l :6 kan tillåtas med villkor enligt denna utredning. 

Följande villkor gäller: 

Geoteknisk undersökning ska lämnas innan bygglov beviljas för att se de 

förutsättningarna på platsen samt att den mark som behövs för avvattning och för att 

förhindra översvämning lämnas orörd, och 

Bygglov eller marklov ska inte beviljas på den skrafferade delen av kartan på Snorp l :6 

enligt bifogad karta. 

2. Sökanden påförs en avgift om 12 015 kr. 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Fredriksberg 1:65, Snorp 1:4, Snorp 1:13, Snorp 1:14, Snorp 1:19, Snorp 
1:32, Snorp 1:33, Snorp 1:34, Snorp 1:21, Snorp 1:30 och Snorp 1:31 

Justerandes signum Anslagsdatum 

.lj(tv ~ 2016-06-08 
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forts.§ 83 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Yttrandet från fastighetsägare på Snorp l :4 daterat 2016-04-18 

Yttrandet från plan enheten daterat 2016-04-26 

Yttrande från miljökontoret daterat 2016-03-17 
E-post från Länsstyrelsen till handläggare daterat 23 februari 2016 och 25 februari 2016 
Kmian upprättad av bygglov enheten daterat 2016-05-09 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 

9 (23) 
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§ 84 Utredning om ansökan om förhandsbesked om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus för två delar av 
fastigheten Billsta 1:8 i Järna 

Dnr: Jä 16/54, SBN 2016-00487 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser: 

• förhandsbesked om bygglov får nybyggnad av enbostadshus i en plan om ca 120 kvm 

byggnadsarea på del av fastigheten Billsta l :8, Billstavägen 6, lott (1). Total areal får 

lott (l) är 38 028 m2. Avstyckning är avsedd att utfåras på lott l så att en villafastighet 

om ca 2 000 kvm bildas. 

• fårhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en plan om ca 120 kvm 

byggnadsarea på Billsta l :8 med adressen Lövhagen vägen, lott (2). Avstyckning är inte 

avsedd att utfåras på lott (2). 

Samhällsbyggnadskontoret fareslår att kommundelsnämnden i Järna meddelar fårhandsbesked 

om bygglov får nybyggnad av enbostadshus för dessa två delar av fastigheten enligt 

utredningens villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13 

Ansökan (2 st) inkom 2016-03-02 

Situationsplan med adressen Billstavägen 6 inkom 2016-03-02 

Situationsplan med adressen Lövhagen vägen inkom 2016-03-02 

Situationsplan med adressen Lövhagen vägen inkom 2016-04-20 

Plan och fasad som redovisar förslaget inkom 2016-04-06 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Som fårhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddelas att 

nybyggnad av två enbostadshus i en plan om ca 120 kvm byggnadsarea/bruttoarea på 

lott (l och 2) på fastigheten Billsta kan tillåtas med villkor enligt denna utredning. 

2. Sökanden påfdrs en avgift om 12 068 kr. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/B ygghe1Ten/F astighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till 
Billsta l: 15, Billsta 5:4, Öve1jäma-Lövsta l :67 och Överjäma-Lövsta l :46 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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forts.§ 84 

Billsta l :34, Billsta l 0:22, Billsta l 0: l, Billsta l: 18, Billsta l :9, Billsta 1:29, Billsta l :46, Bilisat 
5:2, Billsta 5:4, Bilisat l :4 7, Bilisat l :7, Fredriksberg l :25, Fredriksberg l :26 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten/ Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Kungörelse i Länstidningen daterad 2016-04-21 

Yttrandet från Miljökontoret daterat 2016-04-11 och 2016-04-13 
Yttrandet från Telge Nät AB daterat 2016-04-07 
Yttrande från Trafikverket daterat 2016-04-12 
Yttrandet från stadsantikvarie daterat 2016-04-29 
Yttandet från stadsmiljö daterat 2016-05-13 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 85 Rapport - Risk- och sårbarhetsanalys 
( utbildningskontoret l 

Dnr: Jä 16/51 

Sammanfattning av ärendet 

12 (23) 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Denna 
analys ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter om 
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalysers struktur och redovisas till länsstyrelsen. 

En sådan analys är genomförd på utbildningskontoret tillsammans med utvalda representanter 
från ledningsgrupp och stab under ledning av säkerhetsenheten genom Security Solution 
Seandinavia AB. Rapporten innehåller en riskbedömning, konsekvensbeskrivning/sårbarhets
och förmågebedömning. Rapporten avslutas med en analys av risker samt identifierade 
bristområden. Security Solution Seandinavia AB har i rapporten lämnat rekommendationer till 
kontoret att fokusera på att åtgärda brister inom området hög risk och ta fram en handlingsplan. 
Detta bör, så långt som möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom 
skol verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-05 
RSA -rapport utbildningskontoret (ledning) (omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § 
offentlighet och sekretesslagen) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner rapporten samt ger kontoret i uppdrag att före årsskiftet 2016/2017 
presentera en handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~L--
Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 86 Information från social- och omsorgskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Charlotte Fagerstedt från social- och omsorgskontor informerar om: 

Delegerade arbetsuppgifter inom hemtjänsten - uppdrag om att se över 
delegeringar som utförs åt primärvården. 

13 (23) 

Social- och omsorgskontoret har i uppdrag av äldreomsorgsnämnden att se över hur 
delegeringar, som utförs åt primärvården, kan avvecklas och vilka konsekvenser detta får. 
Kostnaden för kommunens hemtjänst att administrera och utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter åt primärvården beräknas till drygt 3 miljoner kronor. En konsekvens av att 
sluta utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan bli att brukare upplever en otrygghet 
om fler personer besöker hemmet. Kommuner som har slutat att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter uppger att positiva aspekter är att brukaren får tätare kontakt med 
primärvården. Effekter för hemtjänsten är att de inte behöver administrera att all personal har 
delegering och därmed frigörs tid för övrigt kvalitetsarbete. 

Uppdrag om att utveckla mötesplatser för äldre 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014 § 78 punkt 3 att ge social-och 

omsorgskontoret i uppdrag att se över hur mötesplatser för äldre kan utvecklas för att erbjuda ett 

breddat utbud. I Mål och Budget 2016-2018 avsattes 5,0 miljoner för utveckling av 

mötesplatser. 

Den l mars 2016 § 28 beslutade äldreomsorgsnämnden om att införa digitala funktioner i 

hemtjänsten och att det finansieras inom budgetram. A v beslutsunderlaget framgår att 

finansiering sker genom omfördelning av medel som var avsedda för att användas till 

förebyggande arbete genom att starta fler mötesplatser. 

Social-och omsorgskontoret föreslår därför att utredningsuppdraget från äldreomsorgsnämnden 

om mötesplatser från den 24 september 2014 § 78 punkt 3 avskrivs eftersom medel saknas. 

Äldreomsorgsnämnden beslutade 2016-05-31 § 84 att bordlägga ärendet, vidare information om 

mötesplatserna kommer att tas upp som anmälningsärende för kommundelsnämnden. 

Kopia skickas till 
Akten 
Social- och omsorgskontoret/Charlotte Fagerstedt 

Justerandes signum Anslagsdatum 

/317;x 2016-06-08 
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§ 87 Information från kultur- och fritidskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Mikaela Hurme som är ny verksamhetsledare för Järna fritidsgård och presenterar sig för 
nämnden. 

14 (23) 

Hurme var tidigare administrativ chef för Hovsjöskolan samt är utbildad dramapedagog. Sen 
den 19 april 2016 är hon verksamhetsledare på Järna fritidsgård. Hurme meddelar att det är ett 
bra klimat på gården och att man efter vissa ansträngningar också har kommit till bukt med ett 
dåligt språkbruk mellan ungdomarna. Vad gäller den fysiska miljön så är fritidsgården ganska 
sliten och man arbetar just nu med att renovera ytskiktet. 

Innan Hurme tillträdde tjänsten så satte hon upp en förslagslåda där hon bad att få in synpunkter 
från ungdomarna på vad som borde göras om samt vad som är "heligt", vad som absolut inte får 
tas bort eller göras om. Det kom in 26 förslag och önskemål i förslagslådan och Hurme bedömer 
att de kommer att kunna genomföra 15 av de innan sommaren är slut. Förslagen var vitt skilda 
där förväntade förslag så som fler playstation-spel blandades med mer otippade så som en 
filosofitimme i veckan. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Mikaela Hurme 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 88 Information från Destination Södertälje 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Ivnäs från destination Södertälje presenterar sig för nämnden. Hon efterträdde Jeanette 
Lewald i april i år och ansvarar främst för landsbygdsfrågor och företagsklimat men arbetar 
också med att försöka bevara och utveckla kommunens fairtrade mat samt arbetar i projektet 
matlust. Ivnäs diskuterar tillsammans med nämnden utvecklingsområden vad gäller 
företagarträffar. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~· 
Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 89 Information från utbildningskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Henlöv som är ledningsstrateg på utbildningskontoret och Tina Hammarström som är 
skolexpert informerar nämnden om: 

Resursförd el n in gsmodellen 
Varje år görs en resursfördelning i Mål och Budget och ett antal anslag fastställs från 
kommunfullmäktige. De anslagen fördelas sen till kommundelsnämnderna och 
utbildningsnämnden som sedan i sin tur gör respektive resursfördelningar inom sina 
verksamheter. Nämnden ställer frågor gällande resursfördelningen i de centrala/gemensamma 
verksamheterna. 

Rektorssituationen i Järna 
Camilla Simonson är nu anställd som rektor för Järna grundskolor, rekryteringen efter en 
enhetschef pågår fortfarande. Simonson är ansvarig för det pedagogiska uppdraget medan den 
enhetschef som man nu arbetar med att rekrytera kommer att vara ansvarig för det kommunala 
uppdraget. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 
I utvärderingsprocessen av det systematiska kvalitetsarbetet arbetar kontoret nu med att se över 
utvecklingsområden och förbättringsornråden. Vad gäller utvecklingsområden så bedömer 
kontoret att de tidigare beslutade utvecklingsområdena fortfarande gäller och är bra medan man 
inom förbättringsområdet fastställer nya, både på central nivå och på verksamhetsnivå. 

I Järna grundskolor för skolledningen ett medvetet arbete kring att analysera elevernas resultat, 
sätta in åtgärder och följa upp effekterna av dessa. Ett exempel på detta är inom ämnet 
matematik där man ser att resultaten har sjunkit och därför- där det är möjligt- har utvecklat ett 
flerlärarskap. 

Kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Justerandes signum Anslagsdatum 

U1v 2016-06-08 
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§ 90 skolplacering av grundskoleelever 

Dnr: Jä 16/50 

Sammanfattning av ärendet 
Idag använder utbildningskontoret de boendeområden som definieras av 
samhällsbyggnadskontoret för att fastställa skolplacering av grundskoleelever. Det är 65 
boendeområden som kontoret utgår ifrån. Det nuvarande systemet är inte längre funktionellt och 
kan inte på ett flexibelt sätt möta behov och önskemål av utbildningsplatser i den utsträckning 
som krävs i framtiden. I syfte att öka flexibiliteten avseende lokalutnyttjande samt utifrån 
medborgarnas önskemål om val av skola öka elevrörligheten mellan olika skolor, har nämnden 
därför uppdragit till utbildningskontoret att se över ett nytt förslag gällande skolplacering av 
grundskoleelever utifrån urvalsprinciper som kommunen ska tillämpa. Förslaget som 
utbildningskontoret har tagit fram har sin utgångspunkt i skollagen och rådande praxis gällande 
skolplacering och urvalsprinciper. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-11 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner förslaget gällande skolplacering av grundskoleelever. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 91 Taxor och avgifter för pensionärsföreningar i 
Futurum (återremitterat Järna kdn 2016-05-10 § 73) 

Dnr: Jä 16/41 

Sammanfattning av ärendet 

18 (23) 

Från l januari 2016 ingår Futurum i kommunens ordinarietaxe-och bokningssystem som 
hanteras av forening-och anläggningsenheten. Vid en kontroll av hur de nya taxorna på 
Futurum skulle slå för fåreningarna framkom att hyreskostnaderna nära nog skulle fördubblas 
for PRO i Järna om de skulle klassas som en seniorforening (vuxenverksamhet). Kontorets 
forslag är att en taxekategori får pensionärsforeningar infors, där taxan motsvarar taxan for 
barn- och ungdomsföreningar och bygger på taxa per timme. De nya taxe- och 
avgiftsbestämmelserna föreslås gälla retroaktivt från och med l januari 2016 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-23 

Yrkanden 
Susanne Bergström (S) yrkar på att bifalla kontorets förslag med tillägg att kontoret initierar en 
diskussion med pensionärsorganisationerna gällande samverkan angående fastighetsvård m.m. 
av övre planet på Futurum. 
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Bergströms (S) yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l . Taxor och avgifter for pensionärsforeningar i Futurum fastställs i enlighet med kultur

och fritidskontorets forslag. 
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla retroaktivt från och med l januari 

2016. 
3. Nämnden uppdrar åt kontoret att initiera en diskussion med pensionärsorganisationerna 

gällande samverkan angående fastighetsvård m.m. av övre planet på Futurum. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Tornas Fagerstedt 

Justerandes signum Anslagsdatum 

-(Ji;~.--- PfiYIZ 2016-06-08 
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§ 92 Återremiss - Förslag till VA-plan 

Dnr: Jä 16/16 

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 lämna 
synpunkter på denna inför beslut. 

19 (23) 

Samhällsbyggnadskontoret är projektledare för VA-planen och arbetet har skett i samverkan 
med miljökontoret och VA-huvudmannen, Telge Nät. Att ta fram en kommunal vatten- och 
avloppsplan, VA-plan, är obligatoriskt enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. VA-planen 
är också ett planeringsunderlag till Framtid Södertälje, översiktsplan 2013-2030. Syftet med 
V A-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, både inom och 
utanför verksamhetsområdet för V A. Andra syften är att minska miljöpåverkan och klara 
miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten och att tydliggöra de olika roller och ansvar som 
förvaltning och bolag har samt att skapa förutsättningar för en samsyn kring VA
försörjningsfrågor. Förslag till VA-plan och bilaga var på remiss till 8 april men 
stadsbyggnadsnämnden fick förlängd remisstid. Ärendet återremiterrades i 
kommundelsnämnderna då de önskade ta del av samhällsbyggnadskontorets underlag. 

Samhällsbyggnadskontorets remissvar bygger på insamlade svar från olika enheter på kontoret. 
Remissvaret finns i bifogat PM. Samma svar lämnas också till tekniska nämnden. 
Kommundelsnämnderna har även inväntat samhällsbyggnadskontorets remissvar. Övriga av 
kommundelsnämndemas fackkontor föreslår att nämnderna tillstyrker förslaget eller avstår från 
att svara varför kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna svarar i linje med 
samhällsbyggnadskontorets remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-05-12 
Tjänsteskrivelse" VA-Plan remissvar från Sbk "2016-04-20 
PM " V A-Plan remissvar från Sbk " 2016-05-06 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bordlägga ärendet för att vid nästa sammanträde 
få en föredragning av ärendet. 

Mikael Andersson (M), Per-Anders Fritshammar (C) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till 
ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden bordlägger ärendet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 93 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

Viveca Rabenius (L) informerar om att Liberalerna i Södertälje har lämnat sina gamla lokaler 
och nu finns på övre Torekällgatan 37A. Lördagen den 11 juni kl. 15.00-18.00 har partiet 
invigning och alla som vill är välkomna. 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om politikerhörna på biblioteket som ägde rum 
igår 1/6, Anders Bengs var inbjuden för att svara på frågor om gata och park. Nämnden 
diskuterar tillsammans hur man ska komma till bukt med det hårda klimat som ibland uppstår i 
diskussionerna i och med politikerhörnan. 

Ordförande informerar också om att man inom kort kommer att flytta scenen från politikertorget 
till Järna park. 

Susanne Bergström (S) informerar om att klärterklubben som håller till i Hakenbolats gamla 
lokaler nu arbetar med att utveckla och expandera verksamheten. 

Benny Hansen (M) informerar om att någon har brutit upp en återvinningscontainer på 
Södertälj evägen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ 
Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 94 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Kommunfullmäktige 
• 2016-05-02 § 66 "Revisionsberättelse för 2015 för Södertälje kommun 
• 2016-05-02 § 77 "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvam" Svar på 

motion av Mats Siljebrand (L) 

21 (23) 

• 2016-05-02 § 75 "Trafiken på väg 515 och 509 ökar närTvetatippen expanderar" Svar 
på motion av Richard Hoffman och Sven-Erik Hult, båda (M) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Juster~num Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 95 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Protokoll tekniskt samråd, Övereneby 1:10, Dnr: 2015-02584,2016-05-04 
• Startbesked, Övereneby 1:10, Dnr 2015-02584,2016-05-04 
• Bygglov, Pingsten 3, Dnr 2016-00151,2016-05-15 
• Slutbesked, Ytterjärna-Nibble 1:21, Dnr 2016-00484,2016-05-16 
• Slutbesked, Billsta 8:1, Dnr 2015-00284,2016-05-16 
• Startbesked, Ytterjärna-Berga 3:42, Dnr 2016-01058,2016-05-16 
• Slutbesked, Församlingen 28, Dnr 2016-00489, 2016-05-17 
• Slutbesked, Församlingen 28, Dnr 2013-02070, 2016-05-20 
• Startbesked, Borggården 14, Dnr 2016-01149,2016-05-17 
• Slutbesked, Säby 1:11, Dnr 2015-00012,2016-05-19 
• Slutsamråd, Säby l: 11, Dnr 2015-00012, 2016-04-28 
• Interimistiskt slutbesked för komplementbyggnad, Kallfors l :259, Dnr 2015-02168, 

2016-05-12 
• Slutbesked, Bagaren 9, Dnr 2015-02991, 2016-05-06 
• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Kallfors 1:239, Dnr 2015-01023,2016-05-04 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista för beslut fattade perioden 2016-05-01-2016-05-31 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 96 Övriga frågor 

Dnr: Jä 16/05 

Viveca Rabenius (L) anmäler en övrig fråga: 

När kornmer de stora krukorna med blommor att kornrna upp på Järna torg? 

Ordförande informerar om att det ska kornrna sommarblommor till de planteringar som finns i 
bänkar, de som det nu finns träd i, sommarblommorna ska planteras runt träden. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 


