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§ 97 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Information från samhällsbyggnadskontoret 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie vad gäller cykelstråk mellan Järna och Södertälje 

Övriga frågor 
Michael Andersson (M) anmäler en övrig fråga om att få en förklaring kring den eventuella 
jävs-situation som ordförande Hanna Klingborg (MP) har anklagats för i en insändare i 
lokaltidningen. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående tillägg. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ UK_ 2016-06-23 
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§ 98 Ekonomisk information 

Dnr: Jä 16/04 

Underlag 
Managementrapport Järna kommundelsnämnd maj 2016 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 

5 (19) 
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§ 99 Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus på fastigheten Hummelhaga 2:18 

Dnr: Jä 16/57 SBN 2016-00323 

Sammanfattning av ärendet 

6 (19) 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med två våningar med en byggnadsarea 

(BYA) om ca 87m2
/ bruttoarea (BTA) om ca 174m2 på fastigheten Hummelhaga 2:18. Platsen 

ligger ca 8,5 km nordväst om Järna tätort. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 

bygglov för den sökta åtgärden. 

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 2016-06-08 
Ansökan 2016-02-1 O 
Fullständig nybyggnadskarta 2016-02-1 O 
Fullständig nybyggnadskarta, markplanering 2016-05-06 
Planritning 2016-02-1 O 
sektionsritning 2016-02-1 o 
Fasadritning (2 st) 2016-02-1 O 
Skrivelse, redovisning av kulör 2016-05-02 
Skrivelse, redovisning av kulör 2016-06-07 
Anmälan av kontrollansvarig 2016-02-1 O 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets utredning 2016-06-08 att: 

l. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om ca 87 

m2
/ bruttoarea om ca 174m2 på fastigheten Hummelhaga 2:18 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 l O kap. 3 § PBL (20 l 0:900). Tekniskt samråd skall hållas. 

3. Sökanden debiteras en avgift om ca 12 282 kr. 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-23 
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Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Hummelhaga 2: l, 2:17 och 2:19 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Kontrollansvarig 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Yttrande från Miljökontoret per e-post daterat 2016-06-02 och 2016-06-07 

Justerandes signum 

ll1v Ur( 
Utdragsbestyrkande Anslagsdatum 

2016-06-23 
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§ 100 Yttrande på motion av Liberalernas 
fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktigt för 
ensamkommande unga" 

Dnr: Jä 16/23 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalernas fullmäktigegrupp har, den 29 februari 2016, väckt en motion till 
kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda 
nämnder i uppdrag att verka för att ensamkommande barn och unga samt asylsökande utan 
uppehållstillstånd i kommunen erbjuds samhällsinformation med fokus på demokratiska 
värderingar, individens rättigheter och skyldigheter samt jämställdhetsfrågor. 

Utbildningskontorets uppdrag är att utifrån skollag och författningar bedriva undervisning för 
barn och elever. Utifrån kapitel 2.1 Normer och värden i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) 
framgår att skolans mål är att varje elev: 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Med utgångspunkt i denna skrivelse får barn och unga utbildning i demokratiska värderingar 
ochjämställdhet inom grundskolans ramar. I kursplanen för Samhällskunskap i grundskolan går 
dessutom följande att läsa utifrån syftet med ämnet: 

• Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 

mediala och politiska aspekter centrala. 

• Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På 

så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 

betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och 

hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

• Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 

kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 

• Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur 

man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna 

och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett 

demokratiskt samhälle. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-23 
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• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och 

aktuella händelser utt1ycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. 

Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 

samhällsfrågor. 

Utbildningskontoret vill verkligen understryka och bekräfta vikten av att nyanlända får en bra 
introduktion. Det är en angelägen uppgift for Utbildningskontoret, men också for hela 
kommunen. A v den anledningen deltar Södertälje i ett stort samverkansarbete med övriga 
kommuner i Stockholms län. Arbetet syftar till att stärka mottagande av nyanlända och beaktar 
tre viktiga faktorer for integration i det svenska samhället; elevernas kunskapsutveckling, 
elevernas personliga och jagstärkande utveckling och elevernas sociala utveckling och 
inkludering i det svenska samhället. Södertälje har ordforandeskapet i detta samarbete och 
ansvarig tjänsteman for samarbetets planering, genomforande och uppfoljning är kommunens 
utbildningsdirektör. 

Mot bakgrund av detta ser utbildningskontoret inte att det krävs ytterligare insatser inom 
utbildningsverksamheten for att stärka upp samhällsorienteringen for ensamkommande unga så 
länge de går i skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion av Liberalemas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktigt for 
ensamkommande unga" 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-26 

Yrkanden 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets forslag. 
Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till motionen. 

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

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 som sitt eget och överlämnar 
till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Viveca Rabenius (L) reserverar sig till protokollet till formån för sitt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2016-06-23 

Utdragsbestyrkande 
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§ 101 södertälje kommuns handlingsplan mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat förtryck 2016-2018 

Dnr: Jä 16/46 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för att motverka 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsens kontor har i 

samverkan med samordnare för kvinnofrid/våld i nära relationer och representanter för social

och omsorgskontoret arbetat fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtal har också förts med nyckelpersoner från 

utbildningskontoret, kultur-, och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret samt 

kvinnojouren/tjejjouren. Handlingsplanen ska gälla under perioden 2016-2018. Förslaget till ny 

handlingsplan bygger på regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39). Planen 

bygger också på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och råd om våld i nära relationer (2014:4). 

Det övergripande målet i kommunens nya handlingsplan är regeringens fjärde 

jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Omsorgsnärnnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och kommundelsnämnderna föreslås 

godkänna planen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld för perioden 

2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-18 

Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-

2018,2016-05-17 

Yrkanden 
Susanne Bergström (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Förslag på ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2016-2018 godkänns. 

Särskilt yttrande 
Järna kommundelsnämnd lämnar in ett samlat särskilt yttrande som samtliga partier 

representerade i nämnden står bakom, bilaga § l O l. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Anne Rinn e 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Aterremiss - Förslag till VA-plan 

Dnr: Jä 16116 

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 VA-planen och har därför möjlighet lämna 
synpunkter på denna inför beslut. 

11 (19) 

Samhällsbyggnadskontoret är projektledare för VA-planen och arbetet har skett i samverkan 
med miljökontoret och V A-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 
VA-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 
kommundelsnämndernas fackkontor föreslår att nämnderna tillstyrker förslaget eller avstår från 
att svara varför kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna svarar i linje med 
samhällsbyggnadskontorets remissvar. 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enligt med kontorets förslag med 
tillägg att: 

l. Nämnden ansluter sig till stadsbyggnadsnämndens yttrande gällande V A -planen, se bilaga l, 
§ 102. 

2. Nämnden gör ett medskick till kontoret med de frågor som man- med anledning av 
förslaget till VA-plan- vill ha svar på till sammanträdet i augusti, se bilaga 2, § 102 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-23 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets PM daterat 2016-05-06 som sitt yttrande över 
remissen med tillägg att: 

l. Nämnden ansluter sig till stadsbyggnadsnämndens yttrande gällande V A-planen, se bilaga l, 
§ 102. 

2. Nämnden gör ett medskick till kontoret med de frågor som man- med anledning av 
förslaget till VA-plan- vill ha svar på till sammanträdet i augusti, se bilaga 2, § 102 

Särskilt yttrande 
Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med ett skriftligt yttrande, bilaga § l 02A 

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

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Per Bråmå, gatuingenjör och Anders Eklind, utredningsingenjör på samhällsbyggnadskontoret 
informerar nämnden om trafikverkets åtgärdsvalsstudie gällande cykelstråk mellan Järna och 
Södertälje. 

Trafikverket har lyft fram två alternativ på dragning av gång- och cykelväg mellan Järna och 
Södertälje, den ena är väg 515 (Tvetavägen) och den andra är väg 525 (genom Pershagen). I 
nuläget ser kontoret bara över de faktiska möjligheterna till att bygga de olika alternativen utan 
att ta hänsyn till kostnader men kontoret bedömer att väg 525 kommer att bli både den billigare 
och byggmässigt enklare lösningen då den sträckan är mindre kuperad och i motsats till väg 515 
inte skulle kräva så mycket sprängning. 

Handlingsplanen måste vara klar till december 2016 då den ska finnas med i Trafikverkets nästa 
4-års plan. Beroende på vilken sträcka man väljer och vem som står som ägare av vägen 
(trafikverket eller kommunen) så kan kostnaderna för kommunens del komma att variera med 
möjlighet att söka medfinansiärer. 

Nämnden diskuterar tillsammans med tjänstemännen de olika alternativen på dragning. 

Fördelar för att välja väg 515: 

• Sträckan är mer trafikerad och den närmaste vägen mellan Järna och Södertälje. 
• Situationen för cyklister är mycket sämre på sträckan vilket av säkerhetsskäl skulle 

motivera att välja det alternativet. Väg 525 är även utan gång- och cykelväg en sträcka 
som lämpar sig för träningscykling. 

Fördelar väg 525: 

• Längs sträckan finns en rad utflyktsmål (ex. Brandalsund och Farstanäs) som skulle 
gynnas av att fler personer kunde ta sig till och från med cykel. 

• Det skulle gynna turistnäringen av samma skäl som ovanstående punkt. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Per Bråmå 
Sarnhällsbyggnadskontoret/ Anders Eklind 

Justerandes signum Anslagsdatum 

6f1v- 2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 
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§ 104 Förslag till beslut om inriktning för arbetet med 
Järna centrum 

Dnr: Jä 16/47 

Sammanfattning av ärendet 
På Järna kommundelsnämnds sammanträde 2016-05-10 § 68 återremitterades ärendet Förslag 

till beslut om inriktning för arbetet med Järna centrum för att representanter från samtliga 

partier i nämnden skulle vara med i utformningen av förslaget. Med några korrigeringar står nu 

en enig nämnd bakom det förslag som läggs på bordet under sammanträdet 2016-06-21. 

Förslag till inriktning för arbetet med Järna centrum 
Järna kommundelsnämnd vill utveckla Järna centrum på ett långsiktigt hållbart sätt. En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Den består av tre dimensioner som 

samspelar och stödjer varandra: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Järna förknippas redan med ekologisk hållbarhet vilket ska synas i utvecklingen av stadsmiljön 

exempelvis i val av miljövänliga material. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt 

stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Här handlar det 

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 ska bidra till skapandet av en attraktiv plats som människor väljer att besöka och där de 

vill bo. 

Järna centrum ska vara tillgängligt för alla. Tillgänglighet för människor med 

funktionsnedsättning liksom trafiksäkerhet är grundläggande utgångspunkter. Det ska vara 

enkelt att nå butiker och mötesplatser i centrum, något som inte minst påverkar 

trafikplaneringen på kort och lång sikt. Att planera för gång- och cykeltrafikanter, bilburna 

besökare, leveranser och räddningstjänst är viktigt, liksom att hålla nere hastigheten i centrum. 

stationsområdet ska utformas så att det underlättar för ett hållbart resande. 

Entreer, mötesplatser och övriga miljöer ska vara välkomnande och inge trygghet. Känslan av 

gemenskap och tillhörighet stärks genom anknytning tilllokal kultur och historia. Det ska vara 

enkelt att mötas över generationsgränserna. 

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

dagvattenhantering och liknande för ren luft och friskt vatten, liksom vid utformandet av 

rekreationsområden. I Järna finns ett stort intresse för och kunskap om odling, det ska märkas i 

stadsmiljön som ska vara grönskande och skötas väl. 

Ett långsiktigt arbete kan innehålla tillfälliga åtgärder, insatser kan prövas och förändras i takt 

med förändrade behov. Det rimmar med den ekonomiska hållbarheten, där hushållning med 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande . 
2016-06-23 
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gemensamma resurser är vägledande. Viktigt för ett framgångsrikt arbete är kommunikation och 

dialog. Medborgardialog och samverkan med fastighets- och butiksägare samt föreningsliv 

skapar ett engagemang för nätmiljön och ett gemensamt ansvarstagande. 

Inriktningen för Järna centrum ska överensstämma och hänga ihop med det uppdrag i 

Kommunstyrelsen som kallas Framtid Järna. 

Förslag till kommundelsnämnden: 
l. Att samhällsbyggnadskontoret i det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsmiljön i 

Järna centrum utgår från ovanstående inriktning. 
2. Att kontoret återkommer till nämnden löpande med information om planering och 

åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut om inriktning för arbetet med Järna centrum 2016-06-21 

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

Järna kommundelsnämnds beslut 
3. Att samhällsbyggnadskontoret i det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsmiljön i 

Järna centrum utgår från ovanstående inriktning. 
4. Att kontoret återkommer till nämnden löpande med information om planering och 

åtgärder. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Björn Rabenius 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anna-Karin Hughes C am bry 

2016-06-23 
Justera n~ Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

Viveca Rabenius (L) informerar om att hön är mycket nöjd med de bänkar som har kommit upp 
på Storgatan, Rabenius vittnar om att det ofta är mycket folk där och att trafiken fungerar bra 
nu. 

Roland Håkansson (MP) är kontaktperson för kommunala handikapprådet (KHR) och 
informerar om att han varit med på rådets ombudskonferens med tema mänskliga rättigheter. 

Ingvar Karlsson (S) informerar om att han deltagit vid Ljungbackens vård- och omsorgsboendes 
verksamhetsråd, planeringen inför sommaren ser bra ut och han informerade Ljungbacken om 
att kommundelsnämnden kommer att släppa ansvaret för äldreomsorgen år 2017. 

Jacob Kiehn Jensen (S) berättar att arbetet med att renovera lingångarna på Futurum nu är igång 
men att arbetet kommer att stanna upp under sommaren. 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om att: 

• Nämnden kommer att planera in två verksamhetsbesök under hösten. 
• Järna grundskolor nu har fått ny enhetschef och ny rektor, under hösten kommer 

nämnden att få ytterligare information om omorganisationen. 
• Lokalen där Telleby förskola huserade är nu såld. 
• Järna kommundelsnämnd är medfinansiärer till midsommarfirandet på Rönneberga och 

till fotbollsmatchen Slaget om Järna den 3 juli kl.15 på Ljungbackens IP. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ru~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-23 
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§ 106 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-05-31 § 80 "Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom 

hemtjänsten" 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-05-30 § 111 "Behovsprövning för särskilt boende" svar på 

motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

iftL ue Anslagsdatum 

2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Bygglov för nybyggnad av en bostadshus och garage, Kallfors l: 126, D nr 2016-00777, 2016-05-

12 
• Interimistiskt slutbesked, Kallfors l :252, D nr 2015-00952, 2016-05-26 
• Protokoll slutsamråd, Kallfors l :252, Dnr 2015-00952, 2016-05-26 
• Slutbesked och protokoll från slutsamråd, Kallfors l :259, Dnr 2015-02168 
• Protokoll från arbetsplatsbesök, Kallfors l :259, Dnr 2015-02168, 2016-02-24 
• Bygglov samt startbesked, Tavesta 2:21, Dnr 2016-00588, 2016-05-23 
• Bygglov, Rörningsholm 2: l, Dnr 2015-02247, 2016-05-23 
• Slutbesked, Kallfors l :262, D nr 2015-00276, 2016-04-22 
• Protokoll från slutsamråd, Kallfors l :262, D nr 2015-00276, 2016-04-22 
• Slutbesked, Cikorian 4, Dnr 2016-00684, 2016-06-07 
• Startbesked, Brunkullan 3, Dnr 2016-01363,2016-06-04 
• Protokoll från tekniskt samråd, Kallfors l: 126, D nr 2016-00777, 2016-06-08 
• Startbesked, Kallfors l: 126, Dnr 2016-00777, 2016-06-08 
• Slutbesked, Kallfors l :143, Dnr 2014-00885,2016-06-09 
• Slutbesked, Industrin 3, Dnr 2015-01307,2016-06-12 
• Protokoll slutsamråd, Ene 4:209, Dnr 2014-00771, 2016-05-18 
• Slutbesked, Ene 4:209, Dnr 2014-00771, 2016-06-09 
• Interimistiskt slutbesked för hus B (tidigare beteckning A, B och C), Ene 4:221, Dnr 2013-

02256,2016-06-10 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-15, nr 16-25 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-07, nr 16-26 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes sign u m 

/41v ve__ 
Anslagsdatum 

2016-06-23 
Utdragsbestyrkande 
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§ 108 Övriga frågor 

Dnr: Jä 16/05 

Michael Andersson (M) anmäler en övrig fråga om att få en förklaring kring den eventuella 
jävs-situation som ordförande Hanna Klingborg (MP) har anklagats för i en insändare. 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar kort om frågan. Järna kommundelsnämnd fattade 
2016-05-1 O § 62 positivt beslut gällande strandskyddsdispens för ett teknikhus över befintlig 
samavskiljare samt trekammarbrunnar (SBR l och SBR 2) till Frötallen AB. Tre anklagelser 
som riktades mot ordförande fanns att läsa i en insändare som publicerades i Länstidningen 
onsdagen den 15 juni 2016. 

l. En person i styrelsen på Frötallen AB är gift med ordförandes chef, på den arbetsplats 
som hon nu är tjänstledig ifrån, och detta betraktades av några personer som ett 
eventuell t j ä v. 

2. Samme person är också styrelseledamot i ett företag som ägs av ordförandens svärmor. 
3. Insändarskribenterna menar också att Järna kommundelsnämnd fattade beslut om att 

delegera beslutanderätten i det efterföljande bygglovet på samma fastighet till 
samhällsbyggnadskontoret. 

Ordförande ger sin bild i de olika punkterna. 

l. I och med att kommundelsnämndemas syfte är att verka lokalt så kommer politikerna 
också i vissa fall mycket nära de beslut som man fattar, det är då extra viktigt för 
politikerna i kommundelsnämnderna att vara vaksam på om man i något 
beslutsförfarande är jävig. I just den här specifika situationen har ordföranden inte 
uppfattat sig som jävig. 

2. Det handlar om ett hobbyföretag som inte har någon koppling till bygglovsärendet 
3. Kommundelsnämnden har inte fattat något specifikt beslut gällande delegation till 

samhällsbyggnadskontoret i det här ärendet. Delegationsordningen gör gällande att alla 
beslut i bygglovsärenden av den här typen tas på delegation av handläggare på 
samhällsbyggnadskontoret Ärendet följer alltså den normala delegationsordningen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

u e 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-23 
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Särskilt yttrande gällande 

Järna kommundelsnämnd sammanträde 20 16-06-21 ärende 8 

l (l) 

Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. 

Järna kommundelsnämnd är överens om att förvaltningen har gjort ett bra arbete med att 
utforma handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, och godkänner 
handlingsplanen. Nämnden tycker dock att planen saknar fokus på tidiga preventiva åtgärder för 
att motverka våld i nära relationer. Förutom det preventiva arbete som handlar om att minska 
återfall och upprepad utsatthet genom olika strategiska insatser så ser nämnden att en framtida 
handlingsplan bör fokusera mer på de förebyggande åtgärder som kan verka för att förändra 
unga personers värdegrund och kultur genom att tidigt belysa attityder, normer och värderingar. 

Denna reviderade version är jämfört med förra versionen könsneutral, vilket borde gälla även 
det övergripande målet vid nästa tillfälle till revidering. 

Arbetet mot våld i nära relationer är mycket viktigt, och det är bra att kommunen reviderar och 
följer upp planen. En svårighet som Järna kommundelsnämnd noterar är när flera nämnder står 
som ansvariga för samma mål. En huvudansvarig nämnd skulle underlätta uppföljningen. 

Slutligen anser nämnden att personer med funktionsnedsättningar, som särskilt lyfts fram i 
planen, också behöver la tillgång till information om det arbete som kommunen bedriver, och 
vilket stöd som finns att la. Då är det viktigt att information finns tillgänglig för personer med 
syn- och hörselnedsättning osv. 

~~~~~-ii~~~~;;~;;;(si······· 
Ordförande l :e vice ordförande 

Elisabeth Björk (V) Viveca Rabenius (L) 

Fadi Abdalahad (KD) Göran Lidman (SD) 

Michael Andersson (M) 
2:e vice ordförande 

Per-Anders Fritshammar (C) 
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Socialdemokraterna 

Miljöpartiet de gröna 

Vänsterpartiet 

stadsbyggnadsnämnden 2016-06-14 

ÄRENDE 8 

Yttrande över förslag till Vatten- och avloppsplan 

stadsbyggnadsnämnden ska yttra sig över arbetet med VA-plan. Mycket arbete har gjorts, och 

arbetet har pågått över en längre tid, samtidigt som vi kan vi konstatera att en hel del arbete 

återstår. Från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och vänsterpartiet tillstyrker vi det 

yttrande som förelagts nämnden. Dock vill vi göra några markeringar. 

Vi vill i anslutning till yttrandet markera att en tidplan behöver sättas för det fortsatta arbetet, detta 

för att kunna få ett tydligt mål, och möjlighet att från nämndens sida följa upp. 

Dessutom anser vi att frågan är så pass central för kommunens förutsättningar att utvecklas att en 

politisk styrgrupp/beredningsgrupp bör tillsättas, med bred parlamentarisk representation. Detta för 

att de eventuella oklarheter som kan finnas i arbetet kan redas ut och arbetet får förutsättningar att 

löpa vidare. VA-planen och VA-frågorna i ett vidare perspektiv är på samma sätt som Översiktsplanen 

centrala, därför är det angeläget med en bred politisk förankring. 

l sammanhanget är det också väsentligt att de punkter kopplade till arbetet som bör finnas med i 

Översiktsplanen lyfts fram på ett sådant sätt att de kan införlivas i den aktualitetsförklaring av ÖP 

som ska göras under 2017. 

Förslag till beslut 

stadsbyggnadsnämnden 

Bifaller Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Uttalar som tillägg till yttrandet, enligt ovanstående skrivning, en vilja om att inrätta en bred 

parlamentarisk styr-/beredningsgrupp, samt ett uppdrag om att en tidplan tas fram och 

kommuniceras till berörda nämnder. 

Uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret att till nämnden återkomma med förslag/struktur för frågor 

som bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen. 



Frågor med anledning av förslaget till VA-plan: 

l. Hur ser kontoret/TN på kapaciteten för att ta hand om dagvatten i Järna? 

2. Hur är kapaciteten i det kommunala VA-nätet för att klara av framtida bostadsbyggande i 

Järna (Järna växer)? 

3. Finns det något område i Järna som skulle kunna vara lämpligt för en pilot med 

kretsloppslösning inom kommunalt VA-område? 

4. Hur se r kontoret/TN på framtiden för hela Ytterjärna? Ett nytt reningsverk byggs för att 

komma tillrätta med bl a fosforutsläpp-hur är status för övriga avlopp i området? Varför 

bedöms inte detta som ett lämpligt område för kommunalt VA? 

5. Vad innebär bedömningen om Nästäppan och Ogan för JKDN? 



Remissvar från Centerpartiet 

Järna kommundelsnämnd 

( 
Ärende Ang. Yttrande över förslag till Vatten- och ävlöppsplän (VA-plan) 

Dnr 1:· ~" /~-~ /111% l :ft; /~ 
1 

\l/1 !f0~/ 
( Centerpartiet anser att VA-planen ska vara ett viktigt instrument för att få ett kretsloppssamhälle. 

Viktiga utgångspunkter är då att det dels ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen, dels att 

gamla system byts ut eller moderniseras. Med detta som bakgrund har vi följande synpunkter på 

kontorets svar på remissen. 

Organisatoriska frågor och styrningshierarkier 

Det framgår inte hur dokumenten det vill säga planen och bilagorna relaterar till varandra om 

bilagorna ingår i planen och då alla eller vissa, om det är så finns det anledning att kommentera och 

föreslå förändringar i bilagorna också. Sista stycket under rubriken bör utgå då detta är exempel där 

lösningen på detta problem inte kan anses höra hemma i en VA-plan. 

Handlingsplan för den allmänna VA;;. anläggningen, Kretslopp och resurshushållning 

Förslaget att tänka källsortering redan i byggskedet är helt riktigt. Däremot beskriver kontoret ett 

antal problem som ger sken av okunskap, slarv eller ointresse. Det kan inte anses höra hemma i ett 

remissvar, utan belyser endast brister i ledningsorganisationen. Därför bör hela första stycket utgå 

och andra stycket konsekvensändras. Vidare hamnar kontoret fel i sin slutats att kretsloppslösningar 

kan behöva stå tillbaka för Himmerfjärdsverkets funktion. l stället bör ansträngningarna syfta till att 

utveckla tekniken även i det stora systemet. 

Handlingsplan för samlad bebyggelse med behov av bättre VA-försörjning 

Tanken med en sluttid är rätt. l detta sammanhang vill jag även peka på att det i tätorter med ett 

utbyggtVA-nät kopplat tilllokala reningsverk kan vara en fördel att ansluta dessa orter till 

Himmerfjärdsverket när de lokala reningsverken har tjänat ut. När detta görs är det viktigt att tänka 

långsiktigt så möjligheten att ansluta så många som möjligt, samt att i framtiden kunna ansluta fler, 

är vägledande. Exempel den tänkta anslutningen Mölnbo-Hölö bör gå via Järna till Pilkrog för att 

inkludera behoven i till exempel Billstaområdet. l övrigt bör materialet kompletteras med en karta 

över vilka områden som ska anslutas till VA-kollektivet. Om det sedan ska ske med anslutning till 

Hi m merfjärdsverket eller lokala lösningar är en senare fråga. 

Övrigt 

l bilagorna lyfts formuleringen om kollektivtrafiknära byggande som något viktigt för hållbarhet. Så 



( 

c 

( 

Remissvar från Centerpartiet 

kan det vara ur ett perspektiv på transport av människor. Vi ifrågasätter dock kopplingen när det 

gäller vatten och avlopp. Ett gammaldags systemtänk får inte hindra människor att bo och verka på 

landsbygden. Ett modernt inriktatVA-nät och lokala lösningar ska kunna vara en resurs för 

hållbarhet och då har småskalig bebyggelse en given plats. 

l bilaga 2 Dagvattenstrategi ser vi ett behov av att den utvecklas ytterligare där det redovisas bättre 

vad som behöver göras och i vilka områden och vem som är ansvarig. Detta kan Utvecklas i en 

dagvattenplan med åtgärder, prioriterade och tidsatta och med tydligt ansvar. 

Bilaga 3 VA-Policy, här kommer det in förslag som bland annat innehåller delar som vi nämner 

tidigare om kollektivtrafiknära byggande. 

Det är viktigt, särskilt under rubrikerna som börjar på s 24 med" Bebyggelseutveckling på 

landsbygden" fram till och med rubriken "Konsekvenser av VA- försörjning på landsbygden" inte får 

skrivningar som generellt ifrågasätter byggande på landsbygden och förhindrar enstaka hus och 

mindre grupper. VA planen borde istället bidra till att landsbygden i tätorterna och utanför 

tätorterna blir en viktig del i och möjliggör kommunens målsättning att bygga 1000 bostäder/år. 

På sidan 26 i sista stycket ser vi exempel på sådant som borde rensas ut ur dokumenten. Där tar hiah 

upp andra för detta dokument oväsentliga tyckanden att om en utbyggnad av kommunalt vatten och 

avlopp sker så kan det få till följd att andra kommunala service/kostnader uppstår såsom skolor, 

vägar, hemtjänst etc. Centerpartiet föreslår att dokumenten ska omarbetas och att den typen av 

åsikter rensas ur VA-planen och dess bilagor. 

När det gäller vattenskyddsområdena är vi undrande över att det nya föreslagna skyddet som 

kommer att få stor betydelse för möjligheten att utveckla södertälje tätort ut mot Enhörna inte ens 

nämns. 

l avsnitten 3.5.2 och 3.5.3 visas20områden med behov av förbättrad VA-försörjning, det är en bra 

genomgång men för varje område behöver åtgärdsförslagen (alltifrån utredning till konkreta 

åtgärder) tidsättas och ansvaret ytterligare tydliggöras. Vi menar att det kan finnas ytterligare 

områden som ingår här, till exempel den stora bebyggelsen i området kring kulturhuset i Järna och 

Pil krog, Saltå. 

Bilaga 4, 5 och 6 inga synpunkter, 4:an för att den inte är färdig. 

Centerpartiet föreslår att Tekniska nämnden ställer sig bakom denna skrivning och bifogar den till 

remissvaret som sitt eget. 

Järna 2016-06-20 

Per-Anders Fritshamhiar(C) 


