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§ 123 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden
• Reinvesteringsansökan- Ljud, ljus och ridå på Futurum
• Reinvesteringsansökan - Inventarier till förskola efter brand
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående tillägg.

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Delårsbokslut per augusti 2016
Dnr: Jä 16/71

Sammanfattning av ärendet
Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen.
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos.
Järna kommundelsnämnd har i delårsbokslut per april2016 ett totalt kommunbidrag om 178,4
mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 3,8 mkr. Prognosen för helåret är
enligt budget.
Den pedagogiska verksamheten inom Järna kommundels ansvarsområde visar i delårsbokslut i
augusti ett budgetöverskott med 2,4 mkr inklusive kostnader för upparbetad semesterlöneskuld.
Prognosen för helår beräknas till ett underskott med 1,3 mkr jämfört med budget. Underskottet
återfinns inom förskolan. Förskolan har ett upparbetat underskott under första halvåret som inte
ser ut att kunna hämtas hem under hösten trots att kommundelsnämnden beslutade att avveckla
Konvaljens förskola (2015-06-18 § 121). Antalet barn i förskolan har blivit fler och man har
inte gjort den tidigare aviserade personalneddragningen av detta skäl. Grundskolan beräknas vid
årets slut ha ett utfall i enlighet med budget. Måluppfyllelsen bedöms ha brister.
Resultatet för äldreomsorgen för perioden uppgår till ett överskott på 0,9 mkr, vilket främst
beror på färre boendeplaceringar och färre hemtjänsttimmar än budgeterat. Prognosen förväntas
bli ett överskott på O, 7 mkr.
Kultur- och fritidsverksamheten i Järna kommundel visar ett underskott per april på 0,3 mkr.
Resultaten per augusti varierar mellan verksamheterna men samtliga ska kunna hålla budget till
årets slut.
Resultat för de tekniska verksamheterna blev ett underskott på 49 tkr. Underskottet förklaras
framförallt av höga kostnader inom parkverksamheten. I årsbokslutet bedömer kontoret att
nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-09-28
PM Järna kommundelsnämnd- Delårsbokslut augusti 2016 med bilaga 1-9
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag att godkänna
delårsbokslutet och överlämna det till kommunstyrelsen med tilläggsyrkande att nämnden
omfördelar l 00 tkr, som tidigare var reserverade för Kulturnatten, till fritidsgården för att hålla
öppet på lördagar under resten av år 2016.
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(§ 124 forts.)
Susanne Bergström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande med tillägg att nämnden uppdrar
till kultur- och fritidskontoret att utreda möjligheterna att hålla öppet under lördagar under hela
år 2017.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Susanne Bergströms (S) tilläggsyrkande.
Michael Andersson (M) yrkar bifall till ordförandens (MP) samt Bergströms (S) tilläggsyrkande
men yrkar i övrigt på att överlämna rapporten till kommunstyrelsen utan att godkänna den.
Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena gällande att
godkänna eller bara överlämna rapporten till kommunstyrelsen och finner nämnden besluta i
enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner delårsbokslut per augusti 2016 och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.
2. Nämnden omfördelar l 00 tkr, som tidigare var reserverade för Kulturnatten, till
fritidsgården för att hålla öppet på lördagar under resten av år 2016.
3. Nämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att utreda möjligheterna att hålla öppet
under lördagar under hela år 2017.
Reservationer
Michael Andersson (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga§ 124

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström
Kultur- och fritidskontoret/Kristirra Hoving
Samhällsbyggnadskontoret/Vera Domert
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson
Utbildningskontoret/JörgenAlm
Redovisning ekonomi och Ledningsstöd ekonomi
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§ 125 Ansökan om nybyggnad av skolbyggnad, Yttereneby
3:2 i Järna
Dnr: Jä 16/69, SBN 2015-02794
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av skolbyggnad i två plan med källardel och entresolplan
om ca 430 kvm byggnadsarea och ca 930 kvm bruttoarea på fastigheten Yttereneby 3:2.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om
bygglov för nybyggnad av skolbyggnad enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
daterad 2016-09-02 med villkor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-02
Ansökan inkom 2015-11-23
Nybyggnadskarta inkom 2015-11-23
situationsplan inkom 2015-11-23
Planritningar (2 st.) inkom 2015-11-23
Fasadritningar (4 st.) inkom 2016-03-11
sektionsritningar (2 st.) inkom 2016-03-11
Skrivelse inkom 2015-11-23
Anmälan av kontrollansvarig inkom 2015-11-23
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-0902 att:
l.

2.
3.
4.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av skolsalar om ca 430 kvm byggnadsarea och ca
930 kvm bruttoarea på fastigheten Yttereneby 3:2 beviljas med motivering enligt
kontorets bedömning och med stöd av 9 kapitlet 30 §plan- och bygglagen (PBL).
Sökanden ska uppfylla regler om säkerhet vid användning enligt 8 kap. l, 4 §§plan- och
bygglagen samt 8 kap. Boverket Byggregler (BBR).
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.
Sökanden debiteras en avgift om ca 33 856 kr.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov
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(§ 125 forts.)
Beslutet delges {förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:

Sökanden/B yggherren
Fastighetsägaren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till:

Fastighetsägare till Ytterene by 3: l
Beslutet expedieras till:

Lokala skattemyndigheten
Akten
Kontrollansvarig
Bilagor

1-Överklagandeanvisning
2-Faktrnaunderlag
3-Yttrande från Projekt och exploatering enheten daterat 2016-04-27
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§ 126 Nybyggnad avenbostadshus Vtterjärna-Nibble 1:3
Dnr: J ä 16/70, SBN 2016-01960

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två plan på fastigheten
Ytterjärna-Nibble l :3 i Järna.
Byggnadens byggnadsarea är c:a 131 kvm och bruttoarean c:a 247 kvm.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-22
Samhällsbyggnadskontorets utredning 2016-08-22
Ansökan 2016-08-15
Fasadritningar 2016-08-15
Planritningar 2016-08-15
situationsplan 2016-08-15
Länsstyrelsens beslut 2012-09-25
Granneyttrande 2016-08-22
Faktureringsunderlag
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att
kontoret ser över avgiften så att sökanden inte debiteras dubbla avgifter.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden beviljar bygglov för den sökta åtgärden med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.
2. Sökanden debiteras en avgift på 16 180 kr enligt taxa under förutsättning att tidigare
avgift inte erlagts.
Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov
Beslutet delges {förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:

Sökanden/B yggherren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till:

Fastighetsägare till Ytterjärna-Nibble l :4
Beslutet expedieras till:

Lokala skattemyndigheten
Anslagsdatum
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Akten
Kontrollansvarig
Bilagor

1-Överklagandeanvisning
2-Fakturaunderlag

Justerandes signum
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§ 127 Ansökan om bygglov avser tillbyggnad av
viltförädlingsanläggning med djurstall och butik samt
nybyggnad av personalutrymme, Ytterjärna-Kjulsta 3:4
Dnr: Jä 16/73, SBN 2016-00535
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov avser tillbyggnad av viltförädlingsanläggning med djurstall och butik
samt nybyggnad av personalutrymme med en total byggnadsarea/bruttoarea om ca 172 m 2 får
tillbyggnad av viltförädlingsanläggning med djurstall och butik samt nybyggnad av
personalutrymme med en byggnadsarea/bruttoarea om ca 33m2 på fastigheten YtterjämaKjulsta 3:4.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om
bygglov för tillbyggnad av viltförädlingsanläggning med djurstall och butik samt
personal utrymme.
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett
startbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-20
Ansökan inkom 2016-03-03
Markplaneringsritning grundad på förenklad nybyggnadskarta inkom 2016-07-13
Plan- och sektionsritning, tillbyggnad, inkom 2016-03-03
Fasadritningar, tillbyggnad (2 st.), inkom 2016-06-10
Plan- sektions och fasadritning, personalutrymme inkom 2016-09-20
Verksamhetsbeskrivning inkom 2016-06-1 O
Anmälan av kontrollansvarig Tommy Fronda med riksbehörighet N

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av djurstall med en total byggnadsareal bruttoarea
om ca 172 m 2 får tillbyggnad och nybyggnad av personalutrymme med en
byggnadsarea/bruttoarea om ca 33m2 för säsongsarbetande på fastigheten YtterjämaKjulsta 3:4 beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 §plan- och bygglagen (PBL).
2. Tommy Fronda, Albert Landbergs gränd 10, 16570 Hässelby godtas som
kontrollansvarig.
3. Sökanden debiteras en avgift om ca 15 058 kr
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden gett
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL (2010:900). Tekniskt samråd skall hållas.
Justerandes signum
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Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning:

Sökanden!Byggherren
Fastighetsägaren
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse)
Kungörelse expedieras till:

Fastighetsägare till Säby 5: l, Stensta l :4 samt Ytterjärna-Kjulsta 3: l.
Beslutet expedieras till:

Lokala skattemYndigheten
Akten
Kontrollansvarig
Bilagor:

Faktureringsunderlag
Överklagandeanvisning
Grannyttrande från fastighetsägare till Stensta 1:4 daterat 2016-08-10.
Yttrande från remissinstanser
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§ 128 Information från utbildningskontoret
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Monica Sonde, grundskalechef i Södertälje kommun, Per Häggman, enhetschef Järna
grundskolor och Camilla Simonsson, rektor Järna grundskolor ger en presentation av
organisationen och situationen kring Järna grundskola.
Organisationsrapport

Södertälje kommun har sedan l ,5 år tillbaka provat att arbeta efter modellen funktionellt delat
ledarskap (FDL), Hovsjöskolan är den skola som har haft FDL längst men nu har även
Pershagenskolan, Järna grundskola, Brunnsängskolan, några förskolor samt vuxenskolan följt
efter. FDL anses fortfarande vara i en utvecklingsfas och Sondemenar att det är viktigt att ställa
frågor och utvärdera under vägens gång.
Förutsättningar för rektor att vara en bra pedagogisk ledare utmanas idag av den stora
administrativa börda som ligger på samma befattning. Undersökningar visar att ytterst få
rektorer i Sverige upplever att de klarar av det dubbla tryck som uppstår och det pedagogiska
ledarskapet är det som oftast blir lidande. Södertälje kommun har av den anledningen utvecklat
och utarbetat FDL. Enligt skollagen får en skola inte ha delat ledarskap, två rektorer får inte
dela på rektorsansvaret, men att dela upp ledarskapet i en rektor som har det pedagogiska
ansvaret och en enhetschef som har det administrativa ansvaret är i enlighet med skollagen.
Ingen kritik riktades mot skolledningen, varken mot dess struktur eller mot dess arbete i den
inspektion som skolinspektionen genomfört på Hovsjöskolan.
Grundtanken i FDL är att rektom har sitt huvudfokus på att lärarna håller en hög kvalitet så att
eleverna får en bra undervisning. Rektom behöver då inte använda sin tid till att fokusera på
bl.a. lokaler och ekonomiska uppföljningar men har ändå ansvar för t.ex. resursutnyttjande och
samarbetet mellan de två funktionerna är därför väldigt viktigt. Elevernas arbetshälsa är rektoms
ansvar enligt skollagen medan personalens arbetshälsa i FDL är enhetschefens ansvar.
Psykologiska institutionen på Stockholms universitet har tilldelats 2 475 tkr till forskning på
FDL för att under två år, i samarbete med Södertälje kommun, utveckla och sprida modellen.
Lägesrapport

En uppsägning och en långtidssjukskrivning vid terminsstart ledde till att Järna grundskola fick
en tuff start, men en behörig lärare har nu anställts.
På elevsidan har terminen startat lite oroligare än vanligt med stök inom några klasser.
Situationen är relativt ny för Järna grundskolor och man arbetar nu med att utveckla en tätare
kontakt med vårdnadshavare samt en bättre preventiv föräldrasamverkan.
Skolan har tillsammans med fritidsverksamheten, fältare och polis regelbundna möten där man
går igenom läget och utbyter information och erfarenheter med varandra. Man har ännu inte
lyckats med försöken att få representanter från friskoloma i Järna att närvara vid dessa möten.
Simonsson säger att skolan har en önskan om samverkan och att en eventuell sådan skulle vara
mycket positivt då man skulle vinna i både effektivitet samt bättre gemensam överblick över
alla ungdomars situation i Järna. Kommundelsnämnden står bakom den uppfattningen och ska
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(§128 forts.)
arbeta för att försöka hitta samverkanssätt mellan de kommunala och de fristående skoloma i
Järna.
Nämnden tackar för informationen.
Järna förskolor

Asa Stenberg, förskalechef för Järna förskolor och Ursula Larsson, administrativ chef för Järna
förskolor informerar om den brand som den 18 september förstörde två avdelningar på
Björkbackens förskola.
Tack vare att pedagogerna hade stängt alla dönar på förskolan innan de lämnade lokalerna så
begränsades branden till de platser där elden startade.
Under söndagskvällen kontaktades alla föräldrar till barnen på Björkbackens förskola och
informerades om situationen samt gavs en plats på en annan förskola, Ljungbackens-och
stanbäckens förskolor tog emot en avdelning var. Under veckan som följde undersökte man
möjligheterna att använda den nedlagda förskolan Konvaljens lokaler, lokalerna undersöktes
och en vecka efter branden kunde de två avdelningarna flytta in i Konvaljens lokaler..
Nämnden tackar för informationen.
Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

15 (36)

§ 129 Resultatredovisning grundskolan
Dnr: Jä 16/09
Sammanfattning av ärendet
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av resultat
för grundskolan ske i september.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15
Bilaga: Kommentarer till resultat, behörighet, meritvärde och andel elever som når målen
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan.
Beslutet skickas till

Akten

~ usterandes signum ~

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

16 (36)

§ 130 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg 2017
Dnr: Jä 16/64
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Kommunen har från den l januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det
finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av förordning
(2001 :160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning (2015:153).
Ändringen medför att från och med 2015-07-0 l beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index,
vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. Förordningen fastställer vad som är
avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan:
"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett
belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar
kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts
för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste
tiotal kronor."
skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år lämna uppgift till
kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet.
För närvarande (2016-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan:
Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet
Högsta avgift
Barn ett

l 313 kronor

Barn två

875 kronor

Barn tre

438 kronor

Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg
Högsta avgift
Barn ett

875 kronor

Barn två

438 kronor

Barn tre

438 kronor

Högsta avgift för år 2017 kommer attjusteras i enligt med av skolverket meddelat belopp
(20 16-1 O-O l) i enlighet med förordning för maxtaxan.
Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

17 (36)

(§ 130 forts.)

Avgift för fritidsklubb
Av giften för fritidsklubb för barn mellan l 0-13 år styrs inte av förordning (200 l: 160) "om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Avgiften
baseras på basbeloppet respektive år. Avgiften är en procent av aktuellt basbelopp. Mat och
aktiviteter betalas till självkostnadspris.
Utformningen av avgiften för fritidsklubben medför en kontanthantering för måltidskuponger på
skolorna. Att hantera kontanter medför höga kostnader och en omfattande administration.
Kontoret bör därför få i uppdrag att se över utformningen av avgiften för fritidsklubben. Förslag
till ny utformning av avgiften ska redovisas för Utbildningsnämnden senast i januari.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-1 O
PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden fastställer taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i enlighet med
bifogat PM daterat 2016-08-1 O, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att se över utformningen av avgifterna för
fritidsklubben och återkomma med förslag till förändringar till nämnderna i januari
2017.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Utbildningskontoret/Susanne Fritz
Utbildningskontoret/Monica Sonde
Utbildningskontoret/Benkt Ergust
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

18 (36)

§ 131 Revidering av delegationsordning (utbildning}
Dnr: Jä 16/08
Sammanfattning av ärendet
Resurscentrum har genomfört en organisationsförändring. Den medför att delegationsordningen
behöver revideras med rätt titel på handläggarna. Förändringarna framgår av bifogad
delegationsordning och avser punktema D.2, E.3-4, F.6-7, G.5-6, H.l-3, I.1, J.l4, K.9,M.8-9
samt O .1. Vidare har även smärre förändringar i organisation och arbetsfördelning skett inom
staben. Förändringarna avser punktema B.3-4, D.l samt P.2-3. Även dessa förändringar framgår
av bifogade delegationsordning. I övrigt har för punkt R.8 Försäljning av lös egendom lagts till
en anmärkning för att tydliggöra punkten i enlighet med beslutade regler.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-17
Delegationsordning för utbildnings- och kommundelsnämnderna 2016-08-30
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2016-08-3 Omed föreslagna förändringar.
Beslutet skickas till

Akten

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 132 Information från kultur- och fritidskontoret
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Roldolfo Alvarez och Kristina Hoving från kultur- och fritidskontoret informerar nämnden om
fritidsgården i Järna.
Makerspace

Makerspace är ett begrepp som kommer från universitetsvärlden och finns över hela världen.
Det är en plats för skapande i alla dess fmmer där man t.ex. kan pärlahalsband, trycka t-shirtar
eller jobba med återbruk. Kultur- och fritidskontoret ska nu inrätta Makerspace med
programmering på fritidsgården i Järna.
Järna kommundelsnämnd efterlyser att kontoret utreder möjligheterna till att Makerspace kan
användas av grupper utanför fritidsgården under dagtid.
H BTQ-certifiering

Efterfrågan på att lyfta HBTQ-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) inom
fritidsgårdens regi har kommit från ungdomarna själva och kontoret ser att det är en viktig fråga
som behöver lyftas och där samhället behöver satsa mer resurser för att stärka kompetensen.
HBTQ-certifieringen av en fritidsgård innebär att delar av personalen ges 6 veckors utbildning i
HBTQ-frågor. Järna fritidsgård kommer att bli den första fritidsgården i Södertälje med denna
certifiering och man kommer att kunna erbjuda en kväll i veckan där verksamheten är särskilt
inriktad mot HBTQ-frågor.
Kopia skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Rodolfo Alvarez

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 133 Uppföljning intern kontrollplan 2016 (äldreomsorg)
Dnr: Jä 16/06
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i december 1999 ett reglemente för internkontrolL A v

reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det
finns en god internkontrolL Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och
kontrollmål inom olika rutinområden som ska ses som miniminivå för nämndemas
internkontroll planer.

Granskningarna visar för det mesta bra resultat, men en del åtgärder behöver göras. Social- och
omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner
granskningarna enligt intern kontrollplan för dokument- och ärendehantering, återsökning av
statsbidrag för flyktingar och asylsökande, att vi söker berättigade riktade statsbidrag och
arkivering av räkenskapsmaterial samt överlämna granskningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-08
Bilaga l - Internkontrollplan 2016
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner utförd internkontroll för 2016.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 134 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017
Dnr: Jä 16/07
Sammanfattning av ärendet
Kommunens avgifter for insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga
kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett forbehållsbelopp for
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om
forbehålls beloppet.

Kommunen fastställer avgifter enligt två principer. Den ena är en andel av prisbasbeloppet som
tidigare är beslutad i kommunfullmäktige. För kalenderår 2017 är prisbasbeloppet 44 800
kronor, år 2016 var det 44 300 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän
forsäkring (1962:3 81) och räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och
enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter
forslag från Statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i
enlighet med tidigare fastställd procentuell andel.
Den andra principen är en procentuell uppräkning som motsvarar pris- och löneökningar. En
uppräkning for löner och priser har skett for 20 l 7 i förvaltningens underlag till Mål och budget
med l procent. Vidare har intäktskravet ökats med 2,4 mkr till36 mkr, for höjd maxtaxa samt
ökade volymer. För att kunna nå upp till det ökade intäktskravet, föreslår kontoret att avgifter
som inte är kopplade till prisbasbeloppet uppräknas med 1,5 procent för 2017.
Tidpunkt för ikraftträdande

Avgifter fOr pensionärer debiteras efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och gäller från
den l februari 2017 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgifterna.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, 2016-08-02
Bilaga- Förslag till Taxor och avgifter 2017 inom Äldreomsorgen.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer taxor och avgifter for år 2017 inom äldreomsorgen i enlighet med socialoch omsorgskontorets förslag 2016-08-02 att gälla från den l februari 2017 i samband med årlig
omprövning av hemtjänstavgifterna.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 135 Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen
Dnr: Jä 16/68

Sammanfattning av ärendet
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 §§ 4-6. I lagen fastslås att
kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas
fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen.
Social-och omsorgskontoret föreslår i boendeplanen 2017-2019 utökning med 54 nya lägenheter
i vård-och omsorgsboende 2021 och ytterligare 54 lägenheter under perioden 2023-2024.
Dessutom föreslås att kontoret ges i uppdrag at redovisa en fördjupad analys som redovisas i
september 2017.

Beslutsunderlag
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och rapport med bilaga l, 2016-09-15
Yttrande från kommunala pensionärsrådet, 2016-09-08
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggsyrkande att
bifalla förslag till yttrande från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) samt Miljöpartiet
(MP) enligt följande :

Vi ser i Järna en stor efterfrågan på boende för äldre. Förutom Ljungbackens vård- och
omsorgsboende finns i kommundelen Tunabergs äldreboende där kommunen köper platser. Vi
bedömer att efterfrågan på lokala platser kommer att vara stor framöver. Därför ser vi gärna
ett utökat samarbete mellan kommunen och lokala alternativ till vård- och omsorgsboenden för
att möjliggörafler platser med önskad inriktning i Järna. Vi ser även en stor efterfrågan på
lägenheter anpassade för äldre personer, typ seniorbostäder, med gemensamma lokaler och
lösningar. Detta behöver finnas med i det fortsatta arbetet med analys och planering av boende
för äldre samt bostadsbyggande generellt i kommunen.
Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkanden.

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2017-2019, som innebär 54 nya lägenheter i vårdoch omsorgsboende 2021 och ytterligare 54 lägenheter under perioden 2023-2024, antas.
2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2017-2019.
3. Social- och omsorgskontoret får i uppdrag att utarbeta en fördjupad analys som
presenteras senast september 2017.
4. Förslag till yttrande från (S)(V)(MP) godkänns.

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

{§ 135 forts.)
Särskilda yttranden
Viveca Rabenius (L) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 135A
-Elisabeth Björk (V) länmar in ett särskilt-yttnmde, bilaga §-l-~
Beslutet skickas till

Akten
Social- och omsorgskontoret/Inga-Lena Palmgren
Äldreomsorgsnämnden
Kommunala pensionärsrådet

~randes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11
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Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 136 Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016
Dnr: Jä 16/60
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är ansvarig för att följa upp kvalitet i både verksamhet i egen regi och verksamhet
som bedrivs av privata utförare. Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är alla utförare
av socialtjänst dock skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet. Detta innebär att utföraren
har ett eget ansvar för att säkra och utveckla kvalitet i sin verksamhet.

Resultatet av uppföljningsarbetet är ett verktyg för såväl nämnden som utförarna för att arbeta
med ständiga förbättringar.
Under maj ochjuni månad 2016 gjordes uppföljning på kommunens samtliga vård- och
omsorgsboenden!korttidsboende inklusive Oxbackshemmet samt Tunabergs vård- och
omsorgsboende. Det sistnämnda boendet omfattas av ramavtal för köp av enstaka platser.
Eftersom kommunen köper i stor sett samtliga platser på boendet valde uppföljningsenheten att
följa upp verksamheten på motsvarande sätt som på kommunens egna boenden.
Uppföljningsenheten valde att fokusera uppföljningen på fyra områden, kompetens,
synpunkter/klagomål, avvikelser och introduktion. Utförarna uppfyller de krav som ställs inom
två fokusområden, kompetens och introduktion. De två övriga fokusområdena,
synpunkter/klagomål och avvikelser, kräver fortsatt arbete. Samtliga utförare uppnår målet att
80-1 00 procent av personalen ska ha relevant utbildning/validering.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-09
Rapport: Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016, 2016-08-09
Bilaga l: Intervjumall
Bilaga 2: Fallbeskrivningar
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016.
Beslutet skickas till

Akten
Äldreomsorgsnämnden

~andes signum l~

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll l 2016-10-06 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 137 Information från samhällsbyggnadskontoret
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Anders Bengs från tekniska kontoret i Järna informerar nämnden om:
Picknickudden

Bengs meddelar att han tycker att det fungerar bra på Picknickudden. Det har varit viss
skadegörelse men ingen omfattande. Man har en bra dialog med föreningen Moraånsvänner och
hjälps åt med den löpande skötseln av platsen.
Susanne Bergström (S) meddelar att hon har fått indikationer på att samarbetet inte fungerar så
bra och efterlyser en skötselplan för området. Bergström och Bengs erbjuder sig att bjuda in till
ett möte för att få till stånd en gemensam skötselplan.
Trafiken på Rönnvägen

Bengs beskriver hur trafiken på Rönnvägen fortfarande är ett problem och att han har försökt nå
Trafikverket för att diskutera eventuella hastighetsdämpande åtgärder men ännu inte fått något
svar. Nämnden diskuterar tillsammans med Bengs olika alternativ för att få bukt med problemet
med den tunga trafiken samt de höga hastigheterna på Rönnvägen.
Parkeringen på Eneområdet

Nämnden ger kontoret i uppdrag 2016-1 0-06 § 13 8 att se över parkeringsbestämmelserna på
Eneområdet då ledamöterna upplever att de inte är likvärdiga i hela Järna. Några ledamöter
återkommer med underlag till Lars Neimert som är verksamhetschef för parkeringar.
Redovisning ska komma till nämnden i december.

Beslutet skickas till

Akten
Sarnhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs
Kultur- och fritidskontoret/Susanne Bergström

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 138 Parkeringsbestämmelser på Eneområdet
Dnr: Jä 16/77
Sammanfattning av ärendet
Under punkten Information från samhällsbyggnadskontoret 2016-10-06 § 13 7 väcktes frågan
om huruvida parkeringsbestämmelserna på Eneområdet är likvärdiga med övriga
parkeringsbestämmelser i Järna.

Nämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att se över parkeringsbestämmelserna på
Eneområdet då ledamöterna upplever att de inte är likvärdiga i hela Järna. Några ledamöter
återkommer med underlag till Lars Neimert som är verksamhetschefför parkeringar.
Redovisning ska komma till nämnden i december.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att se över parkeringsbestämmelserna på
Eneområdet
2. Redovisping ska komma till n~den i december. .

Beslutet skickas till

Akten
Samhälls byggnadskontoretiLars N eimert

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 139 Reinvesteringsansökan - iordningställande av
omklädningsrum på Ljungabackens IP
Dnr: Jä 16/72
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten på Ljungbackens IP växer med utomhusis och längre säsong med fotboll i och
med konstgräsplanen.

De omklädningsrum som finns utnyttjas till fullo och det blir ofta brist på omklädningsrum nu
när fotbolls- och ishockeysäsongerna går in i varandra.
Kommunen hade möjlighet att överta paviljongerna för några år sedan för att bygga
omklädningsrum på Ljungbackens IP. Järna SK och kommunens driftenhet har arbetat med att
iordningställa omklädningsrum i dessa med ideella krafter. Nu behövs dock mer medel för att
iordningställa det sista med VVS och ventilation samt att komplettera låssystemet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-09-20
Reinvesteringsansökan 2016-09-16
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden beviljar ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten för
iordningställande av omklädningsrum med VVS, ventilation och nytt låssystem.
2. Medlen finansieras ur Järna kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för 2016.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs
Kommunstyrelsens kontor/ledningsstöd ekonomi

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 140 Reinvesteringsansökan - Ljud, ljus och ridå på
Futurum
Dnr: Jä 16/75
Sammanfattning av ärendet
Underhållet av Futurum har under många år varit eftersatt vilket innebär att Futurum idag inte
uppfyller de krav som ställs av olika arrangörer. Järna kommundelsnämnd har i samråd med
Telge fastigheter inlett en upprustning av Futurum.

Kommundelsnämnden har i ett tidigare beslut avsatt tillgångar ur reinvesteringsbudgeten får
!ingångar, elarbeten, pentry, tillgänglighetsanpassad toalett samt en motordriven bioduk. Denna
investering är pågående men har tillfålligt stannat upp beroende på att brandlarmet först måste
på plats innan toalett och pentry kan byggas.
Kommundelsnämnden har nu av Telge fastigheter beställt en hyresgästanpassning av
brandlarmet och beslagen på dörrar får att anpassa lokalen så att den kan ta emot totalt 300
besökare. I dagsläget tillåts endast upp till 150 besökare. När detta är genomfört fortsätter
byggnad av toalett och pentry-,
Kontoret föreslår nu att Järna kommundelsnämnd går vidare med nödvändiga reinvesteringar i
ljud, ljus och ridå får att göra Futurum attraktivt som scen. Kontoret har utrett behovet
tillsammans med ABF som i dagsläget är den största användaren av scenen.
Kontoret föreslår att Järna kommundelsnämnd avsätter 400 000 kronor ur nämndens anslag får
reinvesteringar och uppdrar åt kontoret att i samråd med ABF genomfåra en upphandling av
ljud, ljus och ridå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-10-04
Jäv
Jacob Kiehn Jensen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bifalla kontorets fårslag med den ändringen att
reinvesteringsmedlen används för att fårnya ljud, ljus samt scentyg (byxor) på Futurum.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Ansökan om reinvesteringsmedel till kultur- och fritidskontoret för ljud, ljus och scentyg
(byxor) får Futurum, för en kostnad på 400 tkr beviljas.
2. Medlen finansieras ur Järna kommundelsnämnds reinvesteringsbudget får 2016.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontoriChrister Ahrlind
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström
Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 141 Reinvesteringsansökan - Inventarier till förskola
efter brand
Dnr: Jä 16/76
Sammanfattning av ärendet
I september eldhärjades Björkbackens förskolas lokaler och med det skadades/förstördes
mycket av verksamhetens inventarier för de anställda och brukare.

Baserat på listan av skadat och förstört materiell önskar man söka hjälp från Järna
kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för att snabbt kunna finansiera nyinköp av behövligt
materiell till verksamheten.
Beloppet som ansöks för att täcka inköpskostnaderna är totalt 90 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-10-06
Järna kommundelsnämnds beslut
3. Ansökan om reinvesteringsmedel till utbildningskontoret för "Inventarier till förskola efter
brand" för en kostnad på 90 tkr beviljas.
4. Medlen finansieras ur Järna kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för 2016.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontoriChrister Ahrlind
Utbildningskontoret/Carina Hedin

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 142 Svar på yttrande över motion av Centerpartiet (C)
"Bygg bostäder för äldre i Järna"
Dnr: Jä 16/48
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser yttrande gällande en motion riktad till kommunfullmäktige i Södertälje, gällande
förslag att detaljplanelägga för flerbostadshus och servicelägenheter på centrala lägen i Järna.

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att Järna kommundelsnämnd yttrar sig enligt
Samhällsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-05
Remiss: Motion "Bygg bostäder för äldre i Järna", 2016-06-09
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bifalla förlag till yttrande från
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) ~Ö ch Miljöpartiet (MPf enligt följande:

Centerpartiet föreslår i en motion att Järna kommundelsnämnd ska ge
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplanfor bostäder på utpekade områden.
Det handlar om områden som sedan länge funnits med i diskussionen om fortätning av Järna,
bland annat i denfördjupade översiktsplanenfor Järna antagen 2014. Eventuella planuppdrag
med tillhörande utredningar behöver alltid jinaniseras, detta bör ske genom plankostnadsavtal
med exploatör. De utpekade områdena finns med när kommunen for samtal med aktörer
intresserade av att bygga i Järna. Nämnden godkänner forslaget till yttrande och överlämnar
till kommunstyrelsen.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner förslaget till yttrande från (S)(V)(MP) och överlämnar till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet.
Särskilda yttranden
Elisabeth Björk (V) lämnar in ett skriftligt yttrande, bilaga § 141.
Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Teresa Westman
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 143 Svar på motion ställd av Mats Siljebrand (L)
"södertälje nästa - Truckstop Telge"
Dnr: Jä 15/95
Sammanfattning av ärendet
I motionen redogörs för Södertäljes strategiska lägen som ett kommunikationsnav med två
europavägar som möts i Södertälje (E4 och E20). I motionen föreslås att en utredning startas
som tittar på möjligheten att förlägga ett truck stopp(= en säkerhetsparkering för långtradare
som är inhägnad och kameraövervakad, samt har faciliteter såsom toaletter, dusch, försäljning
av mat och andra förnödenheter samt drivmedel) enligt kontinetalt snitt.

I motionen förs en diskussion om möjliga platser, dock utan att låsa läget vid något särskilt läge.
Detta föreslås istället utredningen att ta ställning till.
Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på att genomföra en sådan utredning. Dels för de i
motionen givna orsakerna, såsom förstärkt skydd mot stölder och rån, dels som en möjlighet att
skapa logistikcentra för godstransporter i Södertälje kommun och dess närliggande
kommungrannar.-Med den allt större handeln på internet så kommer godstransporterna på
framförallt väg och järnväg att öka. Att då kunna erbjuda samordnade transporter inom
kommunen utgående från olika logistiknav med dubbel funktion ser kontoret som en möjlighet
att låta Södertälje kommun ta en av tätpositionerna i arbetet med hållbara transporter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-02-1 O
Motionen, 2015-11-05
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att nämnden avstår från att yttra sig.

Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner
nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden avstår från att yttra sig.
Särskilda yttranden
Viveca Rabenius (L) reserverar sig till protokollet.
Beslutet skickas till

Akten
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret/Anders Eklind
Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

32 (36)

§ 144 Redovisning av internkontrollplan 2016 Järna
kommundelsnämnd
Dnr: Jä 16/06
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog den 15 december 2015 en internkontrollplan for 2016 gällande
dokument- och ärendehantering.

I den antagna planen anges övergripande mål och nedbrutna kontrollmål som skall foljas upp.
Kontrollen genomförs av respektive nämnd och redovisas i slutet av september månad.
Kontrollmålet är att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat
behandlad.
Kontoret fareslår att nämnden godkänner utförd interkontroll 2016 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-09-13 -Bilaga l
Yrkanden
Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att godkänna redovisningen av internkontroll for
perioden 2016-08-29-2016-09-02 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Järna kommundelsnämnds beslut
Redovisningen av intemkontroll for perioden 2016-08-29-2016-09-02 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 145 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 16/04
Viveca Rabenius (L) och Ingvar Karlsson (S) informerar om politikerhörnan på biblioteket den
5 oktober. Viveca har tagit mötesanteckningar vid tillfållet.
Peter Gustafsson (M) informerar om att nästa möte blir hans sista då han flyttar från kommunen.
Jacob Kiehn Jensen (S) informerar om att
•
•

Miljönämnden fick en bra sammanfattande dragning av historiken på Farstanäs.
17/11 håller s-föreningen i Järna ett informationsmöte på Futurum gällande utredningen
av Moraån. Mer exakt information kommer närmare mötet.

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om att
•

•

En verksamhetsplaneringsdag ska hållas i början på december tillsammans med de
övriga kommundelsnämnderna och de kontor som är kopplade till
kommundelsnämndemas verksamheter. Förhoppningen är att målstyrningen ska stärkas i
och med gemensamma verksarnhetsplaneringsdagar. Mer information kommer närmare
mötet.
Företagarfrukost med näringslivet på morgonen den 17/11, mer information kommer.
Träffen är ett samarbete mellan kommundelsnämnden och Destination Södertälje.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 146 Kontoret informerar
Dnr: Jä 16/04
Rebecka Ryblad presenterar sig. Rebecka är ny samordnare för kommundelsnämnderna fram till
och med 31 december. Utöver det arbetar hon med ett ED-projekt som heter Europa Direkt
Södertälje vars syfte är att informera om EU och främja deltagande i europeisk politik. Europa
Direkt Södertälje ordnar flera seminarier under hösten. Mer information om Europa Direkt
Södertälje finns på www.sodertalje.se/europadirekt (även alla kommande seminarium ligger
där).
Christer Ahrlind presenterar sig för nämnden, han är fram till och med den 31 december
controller för kommundelsnämnderna.
Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatum

. 2016-10-11

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2016-10-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 147 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 16/04
Äldreomsorgsnämnden

•

Protokollsutdrag 2016-08-30 § 116 "Uppföljning av ny modell för utförande av
hemtjänst" ..

•

Protokollsutdrag 2016-08-30 § 121 "Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016"

Omsorgsnämnden

•

Protokollsutdrag 2016-09-29 § 88 Yttrande "Framtida inriktning för fårdtjänst"

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

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2016-10-11

Sammanträdesprotokoll

l

2016-10-06

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 148 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 16/03
Samhällsbyggnadskontoret

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

Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-01, nr 16-29 § 29
Ansökan om tillbyggnad av fasadändring av enbostadshus, Hinden 12, SBN 201601148, 2016-08-29
Bygglov och startbesked, Kyrktornet 11, SBN 2016-01642,2016-08-25
Slutbesked för rivning av fritidshus och nybyggnad av enbostadshus, Håknäs 4:53, SBN
2015-01341,2016-08-16
Protokoll Tekniskt samråd, Kallfors l :236, SBN 2016-00401, 2016-08-31
Delstartbesked för mark och grund, Kallfors 1:236, SBN 2016-00401,2016-08-31
Bygglov, Kallfors 1:305, SBN 2016-00908,2016-08-30
Slutbesked, Håknäs 12:1, SBN 2015-01757, 2016-08-17
Protokoll slutsarnråd, Håknäs 4:53, SBN 2015-01341,2016-06-09
Startbesked för lovfri åtgärd, Svarttorp 2:13, SBN 2016-01045, 2016-09-05
Protokoll Tekniskt samråd, Absiden 4, SBN 2015-01927,2016-09-01
Slutbevis, Solbacken 4:6, BI 06-0160, 2016-09-22
Bygglov och startbesked, Farsta l :3, SBN 2016-01150, 2016-09-22
Bygglov, Ytterjäma-Nibble 1:1, SBN 2015-02418,2016-09-20
Protokoll tekniskt samråd, Kallfors l :318, SBN 2016-01408, 2016-09-14
Avskrivning, Kallfors 1:4, SBN 2016-00418,2016-08-26
Bygglov, Kallfors l :204, SBN 2015-00227, 2016-09-13
Slutbesked, Kallfors 1:210, SBN 2014-01905,2016-09-12
Bygglov, Skilleby 4:108, SBN 2016-01624,2016-09-15
Avskrivning, Kallfors l :71, SBN 2015-01844, 2016-08-29
Av skrivning, Kallfors l :20 l, SBN 2015-02006, 2016-07-14
Startbesked, Kallfors l :318, SBN 2016-01408, 2016-09-14
Bygglov med startbesked, Tavesta l :292, SBN 2016-01781, 2016-09-16

Miljökontoret

•

Riskklassificering och fastställande av årlig kontrolltid DB§ 2016-1288, dnr 2016-2695,
2016-09-27

Social- och omsorgskontoret

•

Delegationslista äldreomsorgen period 2016-08-01-2016-08-31

Utbildningskontoret

•
•

Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-10-04, nr 16-31, § 31
Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-29, nr 16-30, § 30

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Beslutet skickas till

Akten
Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2016-10-11

~moderaterna
Järna kommundelsnämnd
2016-10-06

RESERVATION
Ärende 5

Delårsbokslut per augusti 2016
Järna kommundelsnämnd redovisar per 30 augusti 2016 ett överskott på 3,8 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 fortfarande inte redovisas per enhet eller per verksamhet. Denna statistik lovades
dock i samband med redovisningen av delårsbokslutet per april2016, att den skulle redovisas
senare i ett korrigerat underlag till augustibokslutet Nu sker alltså detta inte. Att i ett läge då
de anställdas sjukfrånvaro i Södertälje kommun ständigt ökar så är detta helt oacceptabelt att
vi fortfarande inte kan få ta del av statistik över sjukfrånvaron då personalen är vår viktigaste
resurs.

Moderaternas rörslag till beslut
Järna kommundelsnämnd överlämnar delårsbokslut per augusti 2016 till kommunstyrelsen.
Då vårt ändringsyrkande ej fick gehör på Järna kommundelsnämnds sammanträde den 6
oktober 2016, lämnar vi skriftligen vårt yrkande och reserverar oss till förmån för eget
·rslag.

(JL

v

1chael Andersson (M)

Liberalerna

JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND
2016-10-06

SÄRSKILT YTTRANDE
BOENDEPLAN 2017-20191NOM ÄLDREOMSORGEN
Liberalerna ställer sig bakom social- och omsorgskontorets boendeplan som innefattar 54 nya
lägenheter i vård- och omsorgsboende 2021 och ytterligare 54 lägenheter under perioden
2023-2024.
Liberalerna beräknar att behovet är betydligt större än detta antal på grund av den ökande
befolkningen inom åldrarna 80-85 år. Vi hade också gärna sett att ett nytt äldreboende fanns
med i planeringen för Järna, och eventuellt även ett i Vårdinge-Mölnbo, eftersom behovet
väntas öka i de södra kommundelarna.
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har i sin remiss pekat på en del brister i boendeplanen.
Liberalerna rekommenderar att social- och omsorgskontoret tar till sig de synpunkter som
KPR framfört i sitt yttrande.
Järna den 6 oktober 2016
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V iveca Rabenius (L)
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