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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S), l :e vice ordförande 
Katja Nilsson (S) 
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) 

Ersättare Marja Lindholm (S) tjänstgörande ersättare för Ingvar Karlsson (S) 
Jacob Kiehn Jensen (S) 
Tomas Fogelqvist (MP) 
Roland Håkansson (MP) §§ 109-114 
Paula Rönkkö (V) 
Anders Bill (M)§§ 109-114 
Benny Hansen (M) 
Tina Karlsson (C) §§ l 09-114 
Fadi Abdalahad (KD) 
Lennart Johansson (-) 

Övriga Christer Ahrlind, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Carolina Hillerdahl-Ljungqvist, kommunekolog 
Håkan Thoresson, samhällsbyggnadskontoret 
Elanor Holm, planarkitekt 
Peter Rohberg, Telge Nät 
Elisabeth Öhman, Telge Nät 
Per Tegel, säkerhetschef 
Michael McCarthy, samordnare säkerhetsavdelningen 
Mikael Alfredsson, kommunpolis 
Anders Bengs, tekniskt ansvarig Södra kommundelarna 
Mikaela Hurme, verksamhetsledare Järna fritidsgård 
Vivian Ichu, ekonom/controller 

Justerandes signum , 

~~ .Jhv 2016-09-06 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

()fL ~ 2016-09-06 
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§ 109 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
• Information om utökning av detaljplan för del av Kallfors l :4 (Uppsamlingsvägen) 

Utgår från dagordningen 
• Information från samhällsbyggnadskontoret 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående tillägg och ändringar. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrka n de 

VR_ -Wuv 2016-09-06 
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§ 110 Ansökan om strandskyddsdispens för 
iordningställande av parkeringar samt skyltning av 
Brandalsunds naturreservat, Brandalsund 1:11 

Dnr: Jä 16/65 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för: 

• Iordningställande av ny reservatsparkering om ca 530 kvm 
• Uppmärkning samt en ny grusning av befintlig reservatsparkering 
• Uppförande av natmTeservatsskyltar på 4 platser vid reservatets entreer med höjd 

ca 2 m och bredd l m 
• Uppförande av en skylt med information om flora och kulturmiljöer med höjd ca 

2 m och bredd ca 2 m. 
På del av fastigheten Brandalsund l: 11. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna medger ansökan om 
strandskyddsdispens för iordningställande parkeringar samt skyltning av Erandalsunds 
naturreservat enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 
Ansökan,2016-05-09 
Beskrivning av åtgärden med 6 bilagor, 2016-05-09 
E-post från miljö- och hälsoskyddsinspektör (bilaga 7), 2016-05-09 

Järna kommundelsnämnds beslut 

5 (21) 

Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 att: 

1- Strandskyddsdispens medges för 
• Iordningställande av ny reservatsparkering om ca 530 kvm 
• Uppmärkning samt en ny grusning av befintlig reservatsparkering 
• Uppförande av natun·eservatsskyltar på 4 platser vid reservatets entreer med höjd 

ca 2 m och bredd l m 
• Uppförande av en skylt med information om flora och kulturmiljöer med höjd ca 

2 m och bredd ca 2 m. 
På del av fastigheten Brandalsund l: 11 med motivering enligt kontorets bedömning samt 
med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken. 

2- Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad karta. Se bilaga 4. 

3- Utformingen av nya parkeringar ska följa ärendet (dnr. SBN-2016-01165). 

4- Avgiften för denna ansökan är l O 680 kr. 

2016-09-06 
Justerandes signum -~ Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Medskick till protokollet 
En enad nämnd vill betona vikten av att utreda möjligheterna till fler parkeringsplatser utanfor 
reservatsdel en. 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 11 O 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 
Carolina Hillerdal-L jungqvist/Milj ö kontoret 
Håkan Thoresson/Samhällsbyggnadskontoret Pex 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden/F astighetsägaren/ Akten/Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1- Faktureringsunderlag 

2- Överklagandeanvisning 

3- Yttrandet från Bygg- och miljökontoret i Salem kommun via e-post daterat 2016-06-21 
4- Tomtplatsavgränsning 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

VK- ~ 2016-09-06 
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§ 111 Yttrande gällande överklagan av Länsstyrelsens 
beslut angående strandskyddsdispens m.m. på Farstanäs 

Dnr: Jä 16/63 

Sammanfattning av ärendet 
På del av fastigheten Farsta l: l, nedan benämnd Farstanäs Camping, öppnade Länsstyrelsen i 
Stockholms län ett tillsynsärende 2012 med diarienummer 515-30112-2012, angående åtgärder 
som utförts utan att strandskyddsdispens sökts. 

En dispensansökan från reservatets föreskrifter och strandskyddsbestämmelser får samtliga 
byggnader och anläggningar m.m. inkom i efterhand tilllänsstyrelsen från Farstanäs Havsbad 
och Familjecamping AB i september 2012, diarienummer 5212-29023-2012. En muntlig 
komplettering med begäran om dispens får utläggning av trägolv inom det inhägnade 
husvagnsområdet nr 38 inkom i november 2014. 

I samband med Länsstyrelsens tillsynsärende påbörjades ett byggärende angående olovligt 
byggande, diarienummer 2013-00935, på Farstanäs Camping 2013. Senare påbörjades ett 
bygglovsärende, diarienummer 2014-024 71. 

Länsstyrelsens beslut angående tillsynsärendet och dispensansökan överklagades till Mark- och 
miljödomstolen av Farstanäs Havsbad och Familjecamping AB. I kompletteringen till 
överklagandet nämns att Farstanäs Havsbad och Familjecamping AB anser att kommunens 
yttrande i ärendet ska inhämtas. 

Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret ansökte om anstånd att inkomma med ett 
skriftligt yttrande t o m den 14 september 2016. Anståndsbegäran beviljades 2016-07-13. 

Se samhällsbyggnadskortorets fårslag till yttrande, diarienummer 2016-01732-260. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15 
Handlingar i mål, M 1630-16, bestående av länsstyrelsens beslut, komplettering av överklagan 
och länsstyrelsens yttrande angående kompletteringen av överklagan. 
Samhällsbyggnadskortorets fårslag till yttrande 2016-08-09 

Yrkanden 
Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg från spcialdemokratema 
(S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) att det i yttrandet fötiydligas att 6 veckor är maxtak 
får innebörden av en normal semesterperiod. 

Göran Lidman (SD) och Michael Andersson (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget med det tillägg att man i 

yttrandet förtydligar att en normal semesterperiod som max innebär 6 veckor. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

riK bffv 2016-09-06 
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Reservationer 
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet och hänvisar till centerpartiets motion 

"Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas!" 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/plan 
Elanor Bolm/samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-09-06 

Utdragsbestyrkande 
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§ 112 Köp av fastigheten Överjärna-Tuna 5:1 i Södertälje 

Dnr: Jä 16/66 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Överjärna-Tuna 5:1, belägen vid korsningen Mossvägen/Rönnvägen i 
Järna, har frågat kommunen om intresse finns att förvärva fastigheten då fastighetsägaren ej kan 
Ia. bygglov att bygga något annat på fastigheten än ett fritidshus enligt gällande detaljplan. I den 
fördjupade översiktsplanen får Järna anges vidare att området där fastigheten är belägen bör 
"länkas ihop med resten av Rönnvägen genom ny bebyggelse, närpark och en god utformning 
av gaturummet". Att bevilja bygglov för ett permanentenbostadshus är därför inte lämpligt. 

Kommunen har gett konsultföretaget NAI/Svefa i uppdrag att värdera fastigheten och därvid 
kommit fram till att marknadsvärdet är mellan 1,1 och 1,6 Mkr. 

Avtal har träffats mellan partema där kommunen köper fastigheten Överjäma-Tuna 5:1 får 
l 350 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-09 
Avtal, bilaga l 
Karta, bilaga 2 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden tillstyrker förslaget. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Håkan Thoresson/samhällsbyggnadskontoret/Pex 
Tekniska nämnden 

Anslagsdatum 

2016-08-31 
Utdragsbestyrkande 
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§ 113 Information gällande VA-frågor 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Rohberg och Elisabeth Öhrnan från Telge Nät informerar nämnden allmänt om planering 
av vatten och avlopp i Järna samt svarar på frågor från nämndens ledamöter. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

VK_ ~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-06 
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§ 114 Information från säkerhetsavdelningen 

Dnr: Jä 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Per Tegel och Michael McCarthy från säkerhetsavdelningen informerar tillsammans med 
kommunpolis Michael Alfredsson, Anders Bengs från samhällsbyggnadskontoret och Michaela 
Hurme från Järna fritidsgård om den skadegörelse som under sommaren har varit i Järna. 

Tillsammans ger de bilden av en ökad skadegörelse i Järna under sommaren jämfört med 
samma period föregående år men betonar att det jämfört med andra delar av Södertälje kommun 
inte är någon utmärkande hög skadegörelse. De olika partema är dock mycket positiva till att 
man tar ett samlat grepp kring problematiken i ett tidigt stadium och välkomnar initiativet till 
det stormöte som man anordnat onsdagen den 7 september kl.l9.00 på Järna fritidsgård. Då 
kommer bland annat polis, fåttarbetare och fritidsledare att närvara för att ge en samlad bild av 
läget samt svara på frågor från allmänheten. 

Kopia skickas till 
Akten 
Per Tegel/säkerhetsavdelningen 
Michaela Hurme/Järna fritidsgård 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-06 
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§ 115 Reinvesteringsansökan för införande av 
"Makerspace" på Järna fritidsgård 

Dnr: Jä 16/67 

Sammanfattning av ärendet 
Ung fritid har ambitionen att alltid kunna erbjuda trygga, välkomnande och kreativa 

12 (21) 

mötesplatser för Södertäljes ungdomar. En del av det arbetet handlar om att hålla sig ajour med 
omvärlden och de behov som samhället ställer. Kontoret föreslår att så kallad Makerspace 
skapas på fritidsgården i Järna. 

Våra MakerSpace ska vara en del av en fritidsgårds lokal som byggs om för att skapa en kreativ, 

tillåtande och pedagogisk verksamhet. En verksamhet utan ramar, krav eller ett färdigt recept. 
Här ska våra ungdomar kunna testa, utveckla, våga göra fel och kunna få utlopp för sin 
medfödda kreativitet och nyfikenhet. Här ska man kunna bygga robotar, programmera spel, 

trycka t-shirts, pyssla med pärlor, etc. Vi skapar verkstäder för kreativitet. 

Enligt ED-kommissionen kommer det att saknas l miljon programmerare i Europa redan år 
2020. Bara för Sveriges del handlar det om tiotusentals programmerare. Under våren 2016 gick 
Ung fritid ut och meddelade att vi ska bli först i Europa med att erbjuda programmering för 
unga mellan 13-18 år på fritidsgårdar. Detta ska bli en del av vår basverksamhet men vi går 
också in i en helt ny fas och börjar utforska möjligheterna som den globala tekniska 
utvecklingen ger och vilka framtida möjligheter det kan ge våra unga inför vuxenlivet genom att 
stimulera och utveckla deras kreativa förmåga och ge dem de verktyg de behöver. 

Järna fritidsgård saknar WiFi-nätverk idag därav den extra kostnaden. Kostnaden för kapital och 
verksamhet tas inom befintlig driftram och utrymme för aktiviteter. I planeringen ingår också 
volontärsamarbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-08-25 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP), Viveca Rabenius (L) och Michael Andersson (M) yrkar 
bifall till kontorets förslag till beslut. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beviljar reinvesteringsanslag på 158 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016 till 
kultur och fritidskontoret för skapandet av MakerSpace. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Olle Lindström/ Kultur- och fritidskontoret 
Staffan Jonsson/ Kultur- och fritidskontoret 
Christer Ahrlind/Kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

UK__ JUc 2016-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-
2019 

Dnr: Jä 16/58 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 presenterades den 15 

juni 2016 överlämnades underlaget for politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 

31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

De senaste åren har kommunen successivt ökat sitt budgeterade resultat och i årets underlag 
föreslår förvaltningen att den inslagna vägen fortsätter. Stabila resultat och tydliga finansiella 
mål är viktiga for god ekonomisk hushållning, vilket i sig är en forutsättning for att kunna 
bedriva en stabil och kvalitativ verksamhet i linjen. För att säkra en hållbar välfärd är det dock 
viktigt att kommunen i högre grad tar ett samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Efter tio år av högt flyktingmottagande går antalet just nu ner. Det är dock mycket osäkra och 
svårprognostiserade siffror. Ett lägre flyktingmottagande möjliggör dock för kommunen att 
fokusera mer intensivt på en hållbar välfärd. Förvaltningens underlag innehåller i år tre 
definierade strategier utifrån det extra statsbidrag som regeringen utlovat och som med tiden ska 
bli en permanent ökning av statsbidraget. För att kunna leverera en hållbar välfärd bör det extra 
statsstödet nyttjas for särskilt riktade insatser och inte fordelas ut som en generell ökning av 
nämnd bidragen. 

De senaste tre åren har kommunen amorterat ca l, 7 m dr på den externa låneskulden, och även 
2016 pekar mot en amortering. Trots det har kommunen fortfarande den högsta 
nettokoncernskulden per invånare i Sverige. Under budgetperioden är investeringsnivåerna 
fortsatt höga. Låneskulden väntas uppgå till drygt l O, l mdr vid periodens slut. 
Investeringshorisonten har sträckts ut till tio år for att underlätta planeringen och möjliggöra 
mer realistiska prognoser. Föna årets kvalitativs investeringsprocess har lagt grunden for en 
smidigare process i år. Det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen gällande en kvalitativ, 
transparent och lättförståelig process. 

Årets Förvaltningens underlag innehåller inga effektiviseringar, en generell pris-och 
löneuppräkning på l procent, särskilt riktade lönesatsningar mot prioriterade grupper samt att 
äldreomsorgen lyfts över från kommundelarna till äldreomsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 - PM inkl. bilagor 

Yrkanden 
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta att nämnden har tagit del av 
förvaltningens underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår från eget ställningstagande 
till formån for den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Göran Lidman (SD) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordforandens yrkande. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t!(( -WG 2016-09-06 
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Deltar ej i beslutet 
Moderatema deltar inte i beslutet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 

14 (21) 

Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Särskilt yttrande 
Moderatema lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 116 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ ekonomi/lek 

Justerandes signum 

t/f2_ JJic_ 2016-09-06 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Information om utökning av detaljplan för del av 
Kallfors 1:5 (Uppsamlingsvägen) 

Dnr: Jä 16/30 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanearbete pågår för del av Kallfors l :4 med avseende på att möjliggöra en 
uppsamlingsväg. Samhällsbyggnadskontoret avser utöka planområdet för att även möjliggöra 
för bostäder på del av en befintlig golfbana. Därmed utökas även planens syfte. 

Planenheten informerar Järna kommundelsnämnd om utökningen av detaljplanen. 

Underlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-25 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

VK ~· 
Anslagsdatum 

2016-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Namnbyte Ådalskolan 

Dnr: Jä 16/62 

Sammanfattning av ärendet 
Järna kommundelsnämnd har en grundskoleenhet, vilket formellt har namnet Järna grundskolor. 
Historiskt är den uppdelad på tre skolor, Tavestaskolan, Eneskolan och Ådalskolan. Eneskolan 
och Ådalskolan ligger geografiskt på samma plats. Kontoret föreslår därför att de två skolorna 
slås ihop och fortsättningsvis har namnet Eneskolan. Förändringen ska öka tydligheten och 
minska Järna grundskolors administration. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att Eneskolan och Ådalskolan slås ihop och :far namnet Eneskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Rektor Järna grundskolor 

Justerandes signum 

Vf:_ .WZv 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-06 
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§ 119 Uppföljning av ny modell för utförande av 
hemtjänst 

Dnr: Jä 16/61 

Sammanfattning av ärendet 

17 (21) 

Kommunfullmäktige fattade den 3 februari 2014 beslut om att avsluta valfrihetssystemet enligt 

LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Istället uppdrogs åt äldreomsorgsnämnden, 

omsorgsnämnden och de fyra kommundelsnämnderna att utifrån en upphandling enligt LOU 

(Lagen om offentlig upphandling) införa en ny modell for utforande av hemtjänst. 

Upphandlingen skulle gälla for två år och en utvärdering presenteras efter 18 månader. Avtalet 

med utfårama ger möjlighet till forlängning l+ l år. 

I foreliggande rapport görs en uppfoljning av den nya modellen for utforande av hemtjänst, som 

foljde av den upphandling som gjordes utifrån LOU. Rapporten redogör for effekterna av den 

nya modellen, med utgångspunkt från de målsättningar som kommunfullmäktige satte upp for 

den nya modellen. Sammantaget visar resultatet av uppfoljningen att målsättningarna har 

uppfyllts. 

Social- och omsorgskontoret avser att förlänga avtalen med de privata utfårama av hemtjänst. 

Infor kommande ställningstaganden avseende upphandling av hemtjänst behöver dock mer 

analyser göras. Exempelvis behöver en fordjupad analys av effekter av den modell som nu 

tillämpas göras, inklusive nuvarande ersättningssystem. Likaså behöver ny kunskap och 

eventuella förändringar i regelverk, som kan folja av pågående statliga utredningar, beaktas i 

kommande analyser. Kommunforvaltningen fareslår att kontorets uppfoljning av ny modell för 

utforande av hemtjänst godkänns. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-02 
Rapport "Uppfoljning av ny modell for utforande av hemtjänst" 2016-08-02 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Uppfoljningen av ny modell for utforande av hemtjänst godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-09-06 
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§ 120 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

Ordforande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden om: 

• Politikerhörnan på cafeet på biblioteket den 7 september kl. 16.00-17.30. 
• Stormöte på Järna fritidsgård gällande skadegörelse i Järna den 7 september kl. 19.00. 

Susanne Bergström (S) informerar om nyinvigning av Järna fritidsgård den 16 september kl. 
17.00-20.00 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

vrz 2016-09-06 
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§ 121 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-06-20 § 124 "Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 

april 20 16" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2016-06-17 § 139 "Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2016-06-17 § 140 "Redovisning av uppdrag avseende behovet av 
boende anpassat för äldre" 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l O l "Utredningsuppdrag om mötesplatser" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 02 "Överenskommelse mellan hälso- och 

sjukvårdförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting 

och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 03 "N y ersättningsnivå för hemtjänst" 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-08-25 § 75 "Uppföljning av ny modell för utförande av 

hemtjänst" 

Telge inköp 
• Internkontroll PM 2016-08-26 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

v K- 2016-09-06 
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§ 122 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Sam h ä lisbyggnadskontoret 
• Bygglov samt startbesked, Fredriksberg l: 12, SBN 2015-02296, 2016-06-12 
• Bygglov samt startbes ked, Fredriksberg l :60, SBN 2015-02299, 2016-06-12 
• Bygglov, Absiden 4, SBN 2015-01927,2016-06-08 
• Bygglov, Jumsta 2:53, SBN 2016-00694,2016-06-13 
• Slutbesked, Billsta 7:3, SBN 2014-01424,2016-05-30 
• startbesked och fastställande av kontroll plan, Skilleby 4:87, SBN 2016-00152, 2016-06-17 
• Protokoll vid tekniskt samråd, Skilleby 4:87, SBN 2016-00152, 2016-06-17 
• startbesked och fastställande av kontroll plan, Pingsten 3, SBN 2016-00151, 2016-06-20 
• Protokoll vid tekniskt samråd, Pingsten 3, SBN 2016-00151, 2016-06-20 
• Beslut avskrivning, Rågvallmon 4, SBN 2016-00876, 2016-05-31 
• Avskrivning, Håknäs 12:4, SBN 2016-00901, 2016-05-25 
• slutbesked för installation av eldstad, Borggården 14, SBN 2016-01149,2016-06-21 
• Protokoll vid tekniskt samråd, Hummelhaga 2:18, SBN 2016-00323, 2016-06-30 
• Startbesked, Hummelhaga 2:18, SBN 2016-00323, 2016-06-30 
• Bygglov, Kallfors 1:236, SBN 2016-00401,2016-06-28 
• Slutbevis, Kallfors 1: 167, SBN 20 l 0-01414, 2016-06-13 
• Startbesked, Kurnia 1:19, SBN 2015-02940,2016-06-27 
• Bygglov samt startbesked, Granaten 2, SBN 2015-02450, 2016-07-14 
• Bygglov, Ytterjärna-Nibble 1:11, SBN 2016-00090,2016-07-05 
• Slutbesked för installation av eldstad, Ytte1järna-Berga 3:42, SBN 2016-01058, 2016-07-01 
• Bygglov samt startbesked, Fästningen 1, SBN 2016-01224, 2016-07-01 
• Bygglov, Fredriksberg l :22, SBN 2015-02641, 2016-07-0 l 
• Bygglov med startbesked, Asva 1:1, SBN 2016-00989,2016-07-15 
• Bygglov med startbes ked, Kallfors l :207, SBN 20 16-00660, 20 16-07-14 
• Bygglov, Billsta 1:38, SBN 2016-00190,2016-07-14 
• Bygglov samt sta1tbesked, Skäve l: 13, SBN 2016-0161 O, 2016-07-15 
• Bygglov samt sta1tbesked, Skilleby 4:71, SBN 2016-00354, 2016-07-06 
• Slutbesked för installation av eldstad, Brunkullan 3, SBN 2016-01363,2016-07-08 
• Slutbesked för installation av eldstad, Bagaren 12, SBN 2016-00884,2016-07-08 
• Bygglov, Kallfors l :299, SBN 2016-00 Il O, 2016-08-09 
• Bygglov, Kallfors l :3 00, SBN 2016-0 1817, 2016-08-12 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-06-07 nr 16-24 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-06-20 nr 16-27 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-08-22, nr 16-29 

Järna kommundelsnämnd 
• Ordförandebeslut 2016-06-23 nr A 6/2 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-08-16, nr 16-28 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista perioden 2016-07-01-2016-07-31 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

VK ~ 2016-09-06 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

vrz ~ 
Anslagsdatum 

2016-09-06 
Utdragsbestyrkande 

21 (21) 
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Särskilt yttrande 

Ärende Dnr Järna 16/65 Järna kommundelsnämnd 2016-08-30. 

Ansökan om strandskyddsdispens för iordningsställande av parkering samt skyltning av 

Brandalsunds naturreservat, Brandalsund 1:11 i Järna. 

Centerpartiet är av den uppfattningen att en total parkeringsyta på 1070 kvm dvs 520 kvm + 

550 kvm är för lite. Varma sommardagar är Brandalsund en mycket populär plats dit många 

av kommunens medborgare söker sig till för att bada. Centerpartiet är av den uppfattningen 

att fler parkeringsytor skapas eller de som ovan avses utökas. Med de snålt tilltagna 

parkeringsytorna kommer besökande att parkera utanför parkeringarna. Det kan resultera i 

bekymmer för besökande med parkeringsanmärkningar. Kommunen måste ha en generös 

inställning till sina medborgare, så de kan nyttja kommunens närhet till"saltsjön". 

(/?l!J?~ 
Per-Anders Fritshammar (C) 

~C1~ 
Tina Kalsson (C) 
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eratertia 

Yttrande över förvaltningens underlag Mål och Budget 2017 - 2019 

Sammanfattning av ärendet 
l samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017 - 2019 
presenterades den 15 juni 2016 överlämnades den för politisk beredning. 
Nämnderna ges tillfälle att senast den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över 
förvaltningens underlag. 

Ärendet 
l rubricerade ärende har vi tagit del av kontorets yttrande gällande förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2017-2019 som nämnden ska ta ställning till. 

För Moderaternas del har vårt budgetarbete precis börjat och med anledning av det 
fortsatta arbetet vill vi ha handlingsutrymme att självständigt kunna utforma vårt 
budgetförslag. Därför väljer vi att inte delta i beslutet och inger som förklaring detta 
särskilt yttrande. 


