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Närvarande
Ledamöter

Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S)
Ewert Sjöstrand (S)
Hanna Klingborg (MP)
Elisabeth Björk (V)
Michael Andersson (M)
Peter Gustafsson (M)
Viveca Rabenius (L)
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Göran Lidman (SD)

Ersättare

Jacob Kiehn Jensen (S) tjänstgörande ersättareför Susanne Bergström (S) §§149155 .
Annika Berg (S) tjänstgörande ersättareför Susanne Bergström (S) §§ 156-166)
Tomas Fogelqvist (MP)
Roland Håkansson (MP)
Paula Rönkkö (V)
Anders Bill (M)
Benny Hansen (M)
Lennart Johansson (-)

Övriga
närvarande

Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna
Pia Forsell, planarkitekt
Johan A Hagland, samhällsbyggnadsdirektör
Anne Johansson, biträdande rektor Tavestaskolan/Eneskolan
Asa Stenberg, förskalechef Järna
Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef
Anders Siljelöf, enhetschefförening och anläggning
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§ 149 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden
• Information från samhällsbyggnadsdirektören
• Uppdrag om Nykvamsvägen
Utgår från dagordningen
• Ärende 9, Lokalförsörjningsbehov 2016-2021
• Ärende l O, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans
medicinska insatser (utbildning)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående ändringar och tillägg.
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§ 150 Ekonomisk information
Dnr: Jä 16/04
Underlag
Managementrapport september 2016 för Järna kommundelsnämnd
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner informationen.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 151 Planbesked för Pingsten 1
Dnr: Jä 16/90, SBN 2015-02836
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Pingsten l, i gamla Skridskofabriken, bedrivs särskolegymnasium. För att
verksamheten ska kunna utvecklas vill man kunna bebygga en större del av fastigheten än vad
gällande detaljplan medger. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att sökt åtgärd prövas i
detaljplan och att positivt planbesked medges.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-18
Ansökan om planbesked, 2015-11-30
Järna kommundelsnämnds beslut
Positivt planbesked for Pingsten l medges.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/plan/akten
Sökanden
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§ 152 Planbesked för Härfågeln 6
Dnr: Jä 16/91, SBN 2016-00464

Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Härfågeln 6ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och
demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i
fastighetens norra del. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att sökt åtgärd prövas i detaljplan och
att positivt planbesked medges.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-18
Ansökan om planbesked, 2016-02-26
Järna kommundelsnämnds beslut
Positivt planbesked för Härfågeln 6 medges.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/plan/akten
Sökanden

Justerandes signum
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§ 153 Riktlinjer för insatser enl. socialtjänstlagen för
personer över 65 år
Dnr: Jä 16/84
Sammanfattning av ärendet
Social- och omsorgskontoret har genomfört en översyn av Riktlinjer för vissa insatser enligt
socialtjänstlagen till p ersoner över 65 år, som reviderades av äldreomsorgsnämnden
2015-08-26. Arbetet har resulterat i ett nytt förslag till riktlinjer.

Det nya förslaget till riktlinjer innehåller mer utförlig redogörelse av handläggning,
verkställighet, uppföljning och dokumentation än tidigare. De olika insatserna har justerats
något och innehållet i insatserna har uppdaterats och förtydligats. Syftet med riktlinjerna är att
fastställa vad kommunen, enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen (SoL), bedömer vara en skälig
levnadsnivå. De nya riktlinjerna ska fungera som ett ramverk vid bedömning av den enskildes
behov av stöd och hjälp. Hemtjänstutföraren ansvarar för att, i samråd med den enskilde,
utforma insatserna så att dessa svarar mot den enskildes behov och önskemål.
Enligt det nya förslaget ersätts insatsen Telefontjänst med en ny insatstyp som heter Digitalt
trygghetsstöd, vilket öppnar upp för nya digitala lösningar som exempelvis videosamtaL
Innehållet i insatsen Tillsyn har reviderats och heter istället Tillsyn/motivation. Insatsen syftar
till att motivera brukare som är svårmotiverade att ta emot omsorg eller som inte har daglig
insats och är oförmögna att larma. Utöver dessa ändringar har insatsen Källsortering tillkommit.
Insatsen Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård har reviderats. Tidigare
skrivning Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård, tandvård och fotvård har
ersatts med Ledsagning till bokade besök inom hälso- och sjukvård, tandvård och medicinsk
fotvård. Insatsen beviljas som regel vid maximalt tre tillfållen per månad. Besök därutöver
måste styrkas med exempelvis kallelse.
Beslut om insatsen Vård- och omsorgsboende ska enligt de nya riktlinjerna förses med en
återkallelseklausul som ger den enskilde rätt till två erbjudanden om bostad. Tackar den
enskilde nej till båda dessa erbjudanden så återkallas beslutet och den enskilde får inkomma
med en ny ansökan. Prövning sker utifrån förhållanden vid det nya beslutets tillkomst.
Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna
beslutar att anta kontorets förslag till riktlinjer för insatser som omfattas av socialtjänstlagen,
enligt äldreomsorgsnämndens reglemente, daterad 2016-1 0-11.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, 2016-1 O-Il
Förslag till riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, som omfattas av
äldreomsorgsnämndens reglemente, 2016-1 0-11
Järna kommundelsnämnds beslut
Social- och omsorgskontorets förslag till riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, som
omfattas av äldreomsorgsnämndens reglemente, daterad 20 16-10-11 antas.
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Beslutet skickas till

Akten
Social- och omsorgskontoret/Tove Bergek
Kommunala pensionärsrådet
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§ 154 Information frän samhällsbyggnadsdirektören
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsdirektör Johan A Hagland presenterar sig for nämnden. Hagland började sin
tjänst i Södertälje kommun den 8 juni 2016. I grunden är han planerare och har tidigare arbetat
som samhällsbyggnadsdirektör på Ekerö kommun.

Hagland ger bilden av ett Södertälje som just nu är inne i en spännande expanderingsfas där
man har höga mål på antalet nya bostäder som ska byggas och tuffa prioriteringslistor for
samhällsbyggnadskontoret att arbeta efter. Det finns nu en efterfrågan på bostäder i hela
Södertälje kommun, så har det inte tidigare sett ut. Hagland poängterar att det i
expanderingsarbetet är viktigt att se och ta tillvara på Järnas unika varumärke.
Tillsammans med nämnden diskuterar Hagland olika bygg- och förtätningsprojekt i Järna.
Nämnden tackar for informationen.

Kopia skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Jahan A Hagland
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§ 155 Uppdrag om Nykvarnsvägen
Dnr: Jä 16/ 94
Sammanfattning av ärendet
På dagens sammanträde 2016-11-08 delas Uppdrag om Ny kvarnsvägen ut som ett förslag från
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). Samtliga ledamöter i
nämnden har fått förslaget utskickat per mail.
Uppdrag om Nykvarnsvägen

Nykvarnsvägen på sträckningen genom Järna tätort, från Tällebro och till rondellen mot
Tvetavägen, har länge varit i behov av någon form av åtgärd. Trafiksäkerheten har varit
otillräcklig, och med en ökande trafik på vägen, inklusive tung trafik, upplevs den som ett stort
problem. Sträckan börjar med en kurva mitt på ett krön ovanför det gamla tvätteriet, och går
längs med en rad villatomter. De boende som har sin utfart mot vägen är särskilt utsatta. Sedan
något år finns en skylt som lyser när 50-gränsen överskrids, men den åtgärden är långt ifrån
tillräcklig. Enligt gällande detaljplan ska vägen dras ett stycke västerut, vilket inger
förhoppningar hos de boende om att en ombyggnad ska ske. Det har dock aldrig funnits
finansiering för en sådan ombyggnad.
Järna kommundelsnämnd vill se en förändring som på ett permanent sätt ökar trafiksäkerheten,
trivseln och tryggheten i området. Vi ger därför i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att
utifrån nämndens/kommunens övergripande styrdokument och strategier (med fokus på hållbart
resande och ökat bostadsbyggande) förutsättningslöst utreda förutsättningarna för en
trafiksäkrare och ekonomiskt genomförbar åtgärd för aktuell del av Nykvarnsvägen.
Beslutsunderlag
Förslag från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) Uppdrag om
Nykvarnsvägen, 2016-11-08
Förslag till kommundelsnämnden
l. Att ge i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för förbättrad
trafiksäkerhet på del av Nykvamsvägen från Tällebro till Tvetavägen.
2. Att kontoret återkommer med förslag på lämplig åtgärd senast till nämndens
sammanträde i mars.

Ajournering
Nämnden ajournerar sig kl.l7.05-17.10 för överläggningar.
Yrkanden
Michael Andersson (M), Viveca Rabenius (L), Per-Anders Fritshammar (C) och Göran Lidman
(SD) yrkar på att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde för att få tid att läsa in sig
på ärendet.

En enig majoritet (S)(V)(MP) yrkar på att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
Justerandes signum
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Järna kommundelsnämnds beslut
Uppdrag om Nykvamsvägen bordläggs.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 156 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017,
utbildningsverksamheten
Dnr: Jä 16/82
Sammanfattning av ärendet
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av
planerna för systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad
bild av verksamheterna, beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella och
kommunala målen, analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder för
förbättring samt att ge nämnderna ett bra beslutsunderlag inför kommande års mål- och
budgetarbete.

Ytterst syftar planerna för systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens pedagogiska
verksamheter når de mål utbildningsnämnderna satt för verksamheten.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-12
Plan för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns förskolor
och skolor
Plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolan
Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan
Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Plan för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns
förskolor och skolor godkänns.
2. Plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolan godkänns.
3. Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan godkänns.
4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum godkänns

Beslutet skickas till

Akten
Utbildningskontoret/Lena Henlöv
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§ 157 Information om utvecklingsplan för kulturen
södertälje 2017-2021
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1

Dnr: Jä 16/88
Sammanfattning av ärendet
En utvecklingsplanför kulturen i södertälje 2017-2021, är nu ute på remiss for allmänheten,
kultur- och fritidschef Staffan Jonsson informerar nämnden om planen. Nämnden tar del av
informationen och noterar att planen helt saknar ett tillgänglighetsperspektiv samt missar att ta
upp stora delar av den kultur som erbjuds i kommundelarna.
Underlag
En utvecklingsplan for kulturen i Södertälje 2017-2021, remissutgåva september 2016

Kopia skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Staffan Jonsson
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§ 158 Information om renoveringen av Futurum
Dnr: Jä 16/04
Sammanfattning av ärendet
Anders Siljelöf på kultur- och fritidskontoret informerar nämnden om renoveringen av Futurum.

För att möjliggöra ett större antal besökare i lokalen har säkerhetsavdelningen beställt en
utredning av brandsäkerheten, utredningen har gjorts av en brandkonsult som har konstaterat att
lokalen med hjälp av ett antal åtgärder skulle kunna rymma 360 personer, jämfört med dagens
150 personer. Utredningen och den eventuella renoveringen av brandsäkerheten har lett till att
andra renoveringar, bland andra renovering och inmontering av handikapptoalett har forsenats.
Siljelöfs forslag är att lämna utredningen till lokalstyrgruppen och begära att man startar
renoveringen/upprustningen av brandskyddet med de åtgärder som utredningen pekar ut som
nödvändiga for att kunna öka antalet besökare. Nämnden ställer sig bakom uppfattningen att ta
utredningen till lokalstyrgruppen for att få ett beslut om att starta de nödvändiga renoveringar
som möjliggör ett större antal besökare samt tillgängliggör toaletterna.
Kopia skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/ Anders Siljelöf
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§ 159 Remissvar till motion från (C) "Låt Södertälje
kommuns enda havsbad med camping utvecklas"
Dnr: Jä 16/49
Sammanfattning av ärendet
Tage Gripenstam (C) skriver i en motion den 13 april2016 att centerpartiet önskar undanröja de
hinder som finns för att Farstanäs Havsbad & Camping ska kunna utvecklas. Centerpartiet
föreslår bland annat att en diskussion/förhandling ska tas med Länsstyrelsen om att anpassa
naturreservatet till ett livskraftigt havsbad med service för badgäster och andra besökare.

Ett beslut om upphävande av naturreservat kräver antingen att reservatsbeslutet ersätts av ett
nytt beslut med starkare naturskydd, eller att de värden som reservatet syftar till att skydda inte
längre finns kvar och att förutsättningarna för att de ska kunna komma tillbaka är obefintliga.
Juridisk grund för att upphäva eller minska naturreservatet bedöms inte föreligga. Det finns
dock ett behov av att modernisera naturreservatets beslut och inrätta en skötselplan som stärker
områdets naturvärden och friluftsliv. Innan kommunen kan ta över naturreservatet genom ett
nytt naturreservatsbeslut, behöver detaljplanen antas och alla pågående ärenden om olovligt
byggande och privatisering avslutas.
Södertälje kommuns befolkning ökar relativt snabbt. För att få plats med de bostäder som
behöver byggas i framtiden kommer förtätning behövas av både Södertälje stad och av
tätorterna på landsbyggden. Kommunens invånare kommer i större omfattning än idag behöva
områden som skyddas från exploatering. Områden för det rörliga friluftslivet behövs även för
framtida generationer. Farstanäs naturreservat med sitt unika läge har, i ännu större omfattning
än idag, potential för att bli en oas för bad och rekreation och en viktig turistanläggning.
Utveckling av Farstanäs havsbad & Camping pågår genom detaljplaneläggning som sker inom
ramarna för gällande naturreservat. En upprustning av naturreservatet har också påbörjats.
Förvaltningens bedömning är att nuvarande pågående detaljplanearbete möjliggör både
utveckling av en livskraftig camping och ett naturskönt havsbad och naturreservat och att läget i
naturreservatet är en del av campingens profil och attraktivitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-11
Yrkanden
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på att återremittera ärendet för att få kompletta handlingar
till nästa nämnd.

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Fritshammars (C) yrkande om bordläggning.
Järna kommundelsnämnds beslut
Remissvar till motion "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas"
återremitteras för att återkomma till nämnden med kompletta handlingar (motionen).
Justerandes signum
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Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
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§ 160 Översyn delegationsordning,
verksamhetsplaneringsprocessen och tjänstemannastöd
för måluppfyllelse
Dnr: Jä 16/89
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens kontor har på Järna kommundelsnämnds sammanträde 2016-02-23 § 28 fått
fåljande uppdrag:

l.

Järna kommundelsnämnd ger i uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att se över
nämndens delegationsordning samt process med verksamhetsplanen, för att fårbättra
målstyrningen i enlighet med revisionsrapportens synpunkter.
Nämnden uppdrar även åt kontoret att redovisa hur förvaltningens tjänstemannastöd på
ett bättre sätt kan bidra till en ökad måluppfyllelse.

2.

Kommunstyrelsens kontor har därför planerat en verksamhetsplaneringsdag inför vilken de
berörda kontoren tar fram förslag till mål som sedan diskuterats i nämnderna innan de tas upp
för beslut på första nämnden 2017. Delegationsordningarna kommer att uppdateras i och med
att ansvaret för äldreomsorgen flyttas till äldreomsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-10-24
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggsförslag från
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att nämnden vill understryka
fackkontorens ansvar för kommundelsnämnderna, liksom vikten av samordnarens roll, för att
uppfylla kravet på måluppfyllelse.

Peter Gustafsson (M) yrkar bifall till ordfårandens yrkande med tilläggsförslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner kontorets översyn av målstyrning och delegationsordningar.
2. Nämnden godkänner kontorets redovisning av tjänstemannastöd för ökad
mål uppfyllelse.
3. Nämnden vill understryka fackkontorens ansvar för kommundelsnämnderna, liksom
vikten av samordnarens roll, för att uppfylla kravet på måluppfyllelse.
Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/lohan Hagland
Utbildningskontoret/Peter Fredriksson
Kultur- och fritidskontoret/Staffan Jonsson

VR_

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2016-11-08

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

19 (26)

§ 161 Sammanträdesplan 2017 för Järna
kommundelsnämnd
Dnr: Jä 16/92
Sammanfattning av ärendet
I förslag till sammanträdesplan 20 l 7 har hänsyn tagits för att anpassa nämndens sammanträden
till dels kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden, dels till de hålltider som
beslutats för redovisning av del- och helårsbokslut. Nämndens sammanträdestider för 2017
föreslås i nedanstående sammanträdesplan.
Sammanträdesplan 2017
Järna kommundelsnämnd
Presidium tisdagar kl. 15.30

Sammanträde tisdagar kl. 16.00

17 januari

31 januari

14 februari

28 februari

21mars

4 april

18 april

2 maj

16 maj

30 maj

7 juni (onsdag)

20 juni (kl.9.00)

22 augusti

5 september

19 september

3 oktober

31 oktober

14 november

28 november

12 december

Nämnden föreslås anta kontorets förslag till sammanträdesplan 20 l 7 för Järna
kommundelsnämnd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse, 2016-1 0-25
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet för att omarbeta förslaget.
Järna kommundelsnämnds beslut
Sammanträdesplan 2017 för Järna kommundelsnämnd återremitteras för att omarbetas.

Justerandes signum

\)(Z

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2016-11-08 l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

(§ 161 forts.)
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Utbildningskontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidskontoret

Justerandes signum

U(Z

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

20 (26)

Sammanträdesprotokoll

l 2016-11-08 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

21 (26)

§ 162 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 16/04
Viveca Rabenius (L) informerar om senaste politikercafeet där hon själv, Ingvar Karlsson (S)
och Susanne Bergström (S) medverkade.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om:
./ Uppföljningsmöte angående den stökiga situationen i Järna, mötet hålls på fritidsgården
den 5112 kl. 18.30 .
./ Företagarfrukost på Futurum den 17111 kl. 07.30-9.00, mer detaljerad information har
skickats ut per mail.
./ Verksamhetsplaneringsdag for kommundelsnämnderna den 9/12 kl. 9.00-16.00, mer
detaljerad information har skickats ut per mail.
./ Årets julavslutning kommer att förläggas i anslutning till nästa sammanträde 2016-1206, mer information kommer.
Kopia skickas till

Akten

.

Justerandes signum

v~

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2016-11-08 l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

§ 163 Kontoret informerar
Dnr: Jä 16/04

./ Rebecka Ryblad informerar om en ED-utbildning som hålls av SKL:s (Sveriges
kommuner och landstings) internationella kontor, mer detaljerad information har
skickats ut per mail.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

22 (26)

Sammanträdesprotokoll

l

2016-11-08

l

södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

23 (26)

§ 164 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 16/04
Äldreomsorgsnämnden

•
•

Protokollsutdrag 2016-10-04 § 13 7 "Yttrande över remiss från Trafiknämnden
"Framtida inriktning för färdtjänst"
Protokollsutdrag 2016-10-04 § 136 "Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen

Enhörna kommundelsnämnd

•

Protokollsutdrag 2016-10-03 § 97 "Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen"

Kommunfullmäktige

•

Protokollsutdrag 2016-10-03 § 153 "Svar på motion av Tage Gripenstam och PerAnders Fritshammar, båda (C), med rubriken "Riv inte Moraåns dammar""

Miljönämnden

•

Protokollsutdrag 2016-10-20 § 127 "Motion av Tage Gripenstam (C) "Låt Södertälje
kommuns enda havsbad med camping utvecklas!"

Kommunala pensionärsrådet

•

"Yttrande angående Riktlinjer för insatser som enligt socialtjänstlagen, som omfattas
äldreomsorgsnämndens reglemente" 2016-10-24

Länsstyrelsen Stockholm

•

Beslut 2016-11-01, beteckning 403-36185-2016 "Överklagande av avvisningsbeslut,
fastigheten Pilbågen l i Södertälje kommun"

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

Akten

Justerandes signum

~G

VR

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2016-11-08

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

24 (26)

§ 165 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 16/03
Samhällsbyggnadskontoret

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

Bygglov/Marklov, Kallfors 1:330, SBN 2016-01659,2016-09-29
Bygglov/Marklov, Kallfors 1:329, SBN 2016-01658,2016-09-29
Bygglov/Marklov, Kallfors l :331, SBN 2016-01660, 2016-09-29
Bygglov/Marklov, Kallfors l :328, SBN 2016-01656, 2016-09-29
Bygglov/Marklov, Kallfors l :327, SBN 2016-01655, 2016-09-28
Bygglov/Marklov, Kallfors l :326, SBN 2016-01654, 2016-09-28
Bygglov/Marklov, Kallfors l :325, SBN 2016-01653, 2016-09-28
Bygglov/Marklov, Kallfors l :324, SBN 2016-01652, 2016-09-28
Avskrivning, Ytterjärna-Nibble 1:3, SBN 2011-02392,2016-09-28
Avskrivning, Ytterjärna-Nibble 1:3, SBN 2015-02413,2016-09-28
startbesked och fastställande av kontroll plan, Kallfors l :305, SBN 2016-00908, 201609-26
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:305, SBN 2016-00908, 2016-09-26
Avvisning, Sommaren 4, SBN 2012-00694, 2016-10-07
Bygglov med startbesked, Snickaren 8, SBN 2016-01589,2016-09-30
Rivningslov och bygglov med startbesked, Påsken 9, SBN 2016-00608,2016-10-03
Slutbesked, Kaprifolen l, SBN 2015-03005,2016-10-07
Slutbesked, Verkstaden 2, SBN 2015-02999,2016-10-06
Bygglov med startbesked, Kallfors l: 184, SBN 2016-01648, 2016-10-06
Bygglov, Snorp 1:6, SBN 2016-01451,2016-10-03
startbesked för installation av eldstad, Kallfors l: 11, SBN 2016-02191, 2016-10-07
startbesked och fastställande av kontrollplan, Snorp 1:6, SBN 2016-01451,2016-10-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Snorp l :6, SBN 2016-01451, 2016-10-11
Interimistiskt slutbesked, Kaprifolen l, SBN 2015-02766,2016-10-06
Protokoll fört vid tekniskt slutsamråd, Kaprifolen l, SBN 2015-02766,2016-10-03
Bygglov med startbesked, Hinden 5, SBN 2016-00792, 2016-10-07
Slutbesked för installation av eldstad, Diademet 5, SBN 2015-02789,2016-10-07
Bygglov, Kallfors l :317, SBN 2016-02118, 2016-10-11
Bygglov med startbesked, Öringen l, SBN 2016-02074,2016-10-10
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Hinden 12, SBN 2016-01148, 2016-09-19
startbesked och fastställande av kontrollplan, Hinden 12, SBN 2016-01148, 2016-10-11
Slutbevis, Kallfors 1:214, BI 07-0394,2016-10-21
Slutbesked installation eldstad, Tunabonden 9, SBN 2011-02431,2016-10-13
Slutbesked installation eldstad, Almvik l :7, SBN 2012-01763, 2016-10-13
Slutbesked installation eldstad, Ytterene by l :2, SBN 2012-02161
Slutbesked installation eldstad, Blåvingen l, SBN 2011-01936, 2016-10-13
Slutbesked installation eldstad, Borggården 7, SBN 2013-01304,2016-10-13
Startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors l :324, SBN 2016-01652, 201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:324, SBN 2016-01652,2016-10-12
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:325, SBN 2016-01653,2016-10-12
Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

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

l 2016-11-08 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:325, SBN 2016-01653,201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:327, SBN 2016-01655,2016-10-12
Bygglov, Syrenen 21, SBN 2016-01401,2016-10-13
Slutbesked bygglov i efterhand, Skilleby 4:46, SBN 2015-00334,2016-10-11
Startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:327, SBN 2016-01655,201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, kallfors 1:326, SBN 2016-01654,2016-10-12
startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors l :326, SBN 2016-01654, 201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:328, SBN 2016-01656,2016-10-12
startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:328, SBN 2016-01656,201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:329, SBN 2016-01658,2016-10-12
startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:329, SBN 2016-01658,201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:330, SBN 2016-01659,2016-10-12
startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:330, SBN 2016-01659,201610-13
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors l :331, SBN 2016-01660, 2016-10-12
startbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:331, SBN 2016-01660,201610-13
Protokoll fört vid slutsamråd, Skilleby 4:46, SBN 2015-00334,2016-10-10
Startbesked, Fastan 6, SBN 2016-02338,2016-10-21
Ansökan avskrives/återkallas, Ytterene by l :2, SBN 2014-00592, 2016-10-17
Bygglov med startbesked, Brandalsund 1:11, SBN 2016-01165,2016-10-27
startbesked för lovfri åtgärd, Öringen l, SBN 2016-02079,2016-10-28
Slutbesked, anmälan för installation av eldstad, Sandstugan l, SBN 2014-02345, 201610-24
Protokoll fört vid slutsamråd, Kallfors l :253, SBN 2015-00637, 2016-10-24
Slutbesked för Kallfors 1:253, SBN 2015-00637,2016-10-24
Delegationsbeslut, bygglov med startbesked, Kallfors 1:249, SBN 2014-01604,201610-24

Social- och omsorgskontoret

•
•

Delegationslista äldreomsorgen period 2016-09-01-2016-09-30
Delegationslista äldreomsorgen period 2016-10-01-2016-10-31

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

25 (26)

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2016-11-08

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

26 (26)

§ 166 Övriga frågor
Dnr: Jä 16/05
Båtrampen vid Ulvsundet

Vid Ulvsundet har en bom satts upp ner mot vattnet. Kommundelsnämnden har tidigare varit
med och bekostat en båtramp nere vid Ulvsundet och bommen hindrar nu bilar från att komma
ner och sjösätta sina båtar. Bommen hindrar det rörliga friluftslivet. Frågan ställs från PerAnders Fritshammar (C).
Ordförande Hanna Klingborg (MP) svarar att ett avtal slöts med markägaren i och med att
kommunen medfinansierade båtrampen, det avtalet gjorde bland annat gällande att vägen ska
vara öppen för allmänheten och det avtalet är det som gäller så länge inget annat avtal sluts.

Kopia skickas till

Akten
Sarnhällsbyggnadskontoret/Anders Bengs

Justerandes signumv ~

Anslagsdatum

2016-11-17

Utdragsbestyrkande

