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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S), 1:e vice ordförande, §§167-184, §§186-193 
Ingvar Karlsson (S) 
KatjaNilsson (S) §§ 170-193 
Hanna Klingborg (MP), ordförande, §§ 167-168, §§ 170-193 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M), 2:e vice ordförande, §§167-171, 173-193 
Peter Gustafsson (M) §§167-171, 173-193 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) §§167-176 

Ersättare Marja Lindholm (S) §§ 170-193, tjänstgörande ersättareför Susanne Bergström 
(S) § 185 
Jacob Kiehn Jensen (S) §§ 167-175, tjänstgörande ersättareför Katja Nilsson (S) 
§§ 167-169 
Annika Berg (S) tjänstgörande ersättare för Ewert Sjöstrand (S) 
Tomas Fogelqvist (MP) tjänstgörande ersättare för Hanna Klingborg (MP) § 169 
Roland Håkansson (MP) 
Paula Rönkkö (V) 
Benny Hansen (M)§§ 167-171, 173-193 
Tina Karlsson (C) tjänstgörande ersättare för Michael Andersson (M) § 172, 
tjänstgörande ersättareför Göran Lidman (SD) §§ 177-193 
Lennart Johansson (-) tjänstgörande ersättare för Peter Gustaf.sson (M) § 172 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Teresa Westman, planarkitekt 
Aila Yourio Strid, bygglovsarkitekt 
Ulrika Thalen, bygglovshandläggare 
Anders Bengs, tekniskt ansvarig kommundelarna 
Anna Appelgren, verksamhetschef Resurscentrum 
Jörgen Alm, ekonomichef utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 167 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Information från utbildningskontoret 
• Ansökan om verksamhetsbidrag från LP Ria i Järna 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 168 Ekonomisk information 

Dm: Jä 16/04 

Underlag 
Ekonomirapport oktober 2016 

Medskick 
Nämnden vill under början av 2017 få en uppföljning av de höga siffrorna gällande 
sjukfrånvaron. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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§ 169 Detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och 
del av kulturcentrum 

Dnr: Jä 16/52, SBN 2011-00312 

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

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

skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen antas av kommunfullmäktige under 

förutsättning att detaljplanens antagande tillstyrks av Järna kommundelsnämnd och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-21 
Utställningsutlåtandet, 2016-11-21 
Plankarta, 2016-11-21 
Planbeskrivning, 2016-11-15 
Genomförandebeskrivning, 2016-11-21 

Ärendet 
Detaljplanen har varit ute på utställning som ett skede i ett normalt planförfarande enligt äldre 

plan- och bygglag (ÄPBL 1987:10). Ett utställningsutlåtande har sammanställts efter detta. 

Under och efter utställningstiden har 23 yttranden kommit in som alla har besvarats i 

utställningsutlåtandet Främst har yttrandena handlat om vald lokalisering för den nya 

bebyggelsen och påverkan på landskapsbilden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detaljplanen bekostas genom plankostnadsavtal med Vidarstiftelsen. 

Jäv 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) anmäler delikatessjäv och deltar inte under handläggningen 
av ärendet. 

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

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Per-Anders Fritshammars (C) avslagsyrkande. 

Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) yrkar bifall till kontorets förslag med 
tilläggsyrkande att: 

l. Bygglov för nybyggnad inom detaljplaneområdet ska beslutas av byggnadsnämnd och 
inte av handläggare på delegation då nämnden anser att arkitektur och gestaltning inom 
området är av stor betydelse och kan behöva ses över i den fortsatta hanteringen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(§ 169 forts.) 

Propositionsordning 
Tjänstgörande ordförande Susanne Bergström (S) ställer proposition på yrkandena och finner 
nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l . Utställningsutlåtandet godkänns. 
2. Detaljplanen för del av Säby 5:1 m.fl. (Ytterjärna konsthall, konferens och del av 

kulturcentrum) tillstyrks för antagande. 
3. Bygglov för nybyggnad inom detaljplaneområdet ska beslutas av byggnadsnämnd och 

inte av handläggare på delegation då nämnden anser att arkitektur och gestaltning inom 
området är av stor betydelse och kan behöva ses över i den fortsatta hanteringen. 

4. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Reservationer 
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga§ 169. 

Göran Lidman (SD) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/planenheten 

Anslagsdatum 

2016-12-07 
Utdragsbestyrkande 
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§ 172 Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende, 
Kallfors 1:257 i Järna 

Dnr: Jä 16/108, SBN 2016-01865 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov har inkommit från Blodriskan l AB, Klockarvägen 104, 151 61 Södertälje 

för nybyggnad av LSS-boende. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Järna beviljar ansökan om 

bygglov enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21. 

Söka nde/fastig hetsägare 
Blodriskan l AB, Klockarvägen 104, 151 61 Södertälje 

Beslutsunderlag 

Dokument/ritningar: 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
Nybyggnadskarta/situationsplan 
Markplaneringsritning 
Arkitektritningar, 9 st. 
Verksamhetsbeskrivning 
Tillgänglighetsutlåtande 

Ärendet 
Bakgrund 

Ankomstdatum: 
2016-11-21 
2016-10-20 
2016-10-20 
2016-10-20, 2016-10-26 
2016-08-05 
2016-10-20 

Sökande, Blodriskan l AB, Klockarvägen 104, 151 61 Södertälje, ansökte 2016-08-05 om 
bygglov för nybyggnad av LSS-boende. Byggnaden består av tre våningar varav plan två och tre 
rymmer boende för LSS med åtta lägenheter och gemensamma ytor samt personalutrymmen. På 
entreplan kommer daglig verksamhet finnas samt lokal för butik. Byggnadsarea är ca 3 84 kvm 
samt 9 kvm öppenarea, balkong plan två; 34 kvm. Totalt 1032 kvm bruttoarea och 43 kvm 
öppenarea. Byggnaden kommer att ha fasader av prefab betong i olika form och kulörer; 
betongyta i kulör NCS S8500-N och NCS S 7000-N och NCS S7500-N. Detalj med mönster av 
liggande räfflor i NCS S0300-N, träjalusier i päronträ; NCS 3560-Y30R samt tak som kläs med 
svart papp. Ansökan var komplett 2016-10-26. 

Planförh§llanden 
Fastigheten omfattas av detaljplan med aktbeteckning 0181K-Pl618C från 2012-06-18. 
Planbestämmelser som gäller är, BHK- bostäder, centrumverksamhet av icke störande art. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011 :338), PBF. 

Ansökt åtgärd bedöms vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(§172 forts.) 

Vidare bedöms att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 kap. PBL uppfylls. När det 
gäller de tekniska egenskapskraven i PBL, plan- och byggförordningen (2011 :338) och 
Boverkets byggregler är det byggherrens ansvar att se till att dessa uppfylls. 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 7 kap. 4 § PBF. 
Kontrollansvarig är certifierad enligt l O kap. 9 c § PBL. 

A v giften kommer att faktureras separat enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I samband 
med tekniskt samråd/startbesked, arbetsplatsbesök samt slutsamråd/slutbesked debiteras avgift 
separat enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Jäv 
Michael Andersson (M), Peter Gustafsson (M) och Benny Andersson (M) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden ger bygglov för nybyggnad av LSS-boende. 

2. Agne Ideborg, Olovs väg 19, 151 48 Södertälje, godtas som kontrollansvarig. 

3. Avgiften för lovet är 33856 kronor. 

4. Bygglovsenhetens föreskrifter och upplysningar ska gälla. 

Beslutet skickas till (från Järna kommundelsnämnd) 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoretlbygglovsenheten 

Beslutet delges med forenklad delgivning 
Sökande/byggherre/fastighetsägare: 
Södertälje Blodriskan l AB 
Klockarvägen l 04 
151 61 Södertälje 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Meddelande om beslut skickas till 
Ägarna till fastigheterna: 
Kallfors l :256, Kallfors l :244, Kallfors l :258, Kallfors l :281, Kallfors l :284, Kallfors l :228 

Kopia av beslutet skickas till 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 
Kontrollansvarig 

Bilagor 
Bilaga l- Ritningar/dokument som ingår i beslutet 
Ersätt med din text. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 17 (50) 

§ 173 Strandskyddsdispens för trädfällning intill järnväg 
vid Fruängsån Södertälje kanal, Bränningeån, Lilla 
Lanaren och Gliasjön i Södertälje 

Dm: Jä 16/107, SBN 2015-00715 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens får trädfållning intill järnväg får trädsäkrande 
åtgärder vid Fruängsån, Södertälje kanal, Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i 
Södertälje. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 
1-Stadsbyggnadsnämnd medger ansökan om strandskyddsdispens får trädfållning intill 
järnväg får trädsäkrande åtgärder vid Fruängsån, Södertälje kanal i Södertälje med 
villkor enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15. 
2-Järna kommundelsnämnden medger ansökan om strandskyddsdispens får trädfållning 
intill järnväg får trädsäkrande åtgärder vid Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i 
Järna med villkor enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15. 

Byggherre/sökanden 
Trafikverket, Jan-Erik Lundh, 781 89 Borlänge 

Beslutshandlingar 
Samhälls byggandskontorets tjänsteskrivelse, daterat 2016-11-15 
Översiktskarta inkom 2015-03-27 
Fastighetskarta Fruängsån, Södertälje Kanal, Södertälje syd, Lilla Lanaren/Bränningeån, 
Gliasjön 5st inkom 2015-03-27 
skrivelse inkom 2015-03-27 

Ärendet - beslutsmotivering 
Bakgrund 
Trafikverket söker dispens från strandskyddsbestämmelserna rörande avverkning intill 
järnväg får trädsäkrande åtgärder vid Fruängsån, Södertälje kanal, Södertälje syd, 
Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i Södertälje kommun. Trädsäkring längs Västra 
Stambanan, sträckan Flemingsberg-Tumba-Järna. 
Fruängsån, Södertälje kanal och Södertälje syd ligger inom distrikt får 
stadsbyggnadsnämnden men Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön ligger inom 
distrikt får Järna kommundelsnämnden. Området får Södertälje syd, som ligger inom 
detaljplan 0181K-P785C, är inte strandskyddat Därfår krävs inte dispens från 
strandskyddet. 

Berörda fastigheter som ingår inom strandskyddat området för stadsbyggnadsnämnden 
Fastigheter runt Fruängsån: Skärvsta l: l, l :5, l :7 och Södra l :2. 
Fastigheter vid Södertälje kanal: Tälj e l :2 oh Södra l :2. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(§ 173 forts.) 

Berörda fastigheter som ingår inom strandskyddat området for Järna 
kommundelsnämnd 
Fastigheter vid Bränningeån: K vedesta l: l, Bränninge gård l: l, l :7, l: 16 och Södra l :2. 
Fastigheter vid Lilla Lanaren: Bränninge gård l: l , Södra l :2, Nytorp l: l, l :3 och 
Gerstaberg 2: l. 
Fastigheter vid Gliasjö n: Brandalslund l: 11, Gerstaberg l :7, 2: l, 2: l, Glia l :2, Nytorp 
1:2 och 1:1 

Områden som berörs av strandskydd och omfattas av annat skydd enligt Miljöbalken 
kommer att hanteras i samlad prövning hos länsstyrelsen. 

Trafikverket har fått forrättningar från lantmäteriet 2014 om fastighetsreglering for 
bildande av servitut avseende rätt att trädsäkra pendeltågslinjen sträckan Flemingsberg
Järna. Trafikverket, genom lantmäteriforrättning och Beskrivning (dnr AB13278), 
skapar sig en servitutsrätt som med hänvisning till samhällsintresset, ger verket rätt att 
for all framtid ta ned träd och buskar inom ett område som sträcker sig 20 meter ut åt 
varje håll från närmsta spår mitt i linjesträckningen, se bilaga 3. Även enstaka träd som 
kan nå spåranläggningen och som står i kantzonen utanfor skötselgatan får tas bort. 
Servitut bildas inte inom detaljplanelagt område, allmän plats eller på bebyggd 
tomtmark. På sådana platser kommer separat avtal att skrivas med berörda markägare. 

Förhållandena på platsen 
Fruängsån och Södertälje kanalligger utanfor området med detaljplan eller 
områdebestämmelser och utanfor sammanhållen bebyggelse. Strandskyddet sträcker sig 
300meter resp. 100meter på land och vatten vid Mälaren. 
Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön ligger utanfor området med detaljplan eller 
område bestämmelser. Strandskyddet sträcker sig l 00 meter ut åt varje hålllängs 
Bränningeån samt vid Lilla Lanaren och Gliasjön. 

Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till miljökontoret De anser att de forsiktighetsmått och hänsyn 
som beskrivs i ansökan är bra och forutsätter att den hänsyn som beskrivits i ansökan tas 
vid avverkning, tex. vad gäller sparande och beskärning av ädellövträd, lämnade av 
högstubbar och forsiktighetsmått vid körning på fuktig mark etc., se bilaga 4. 

Bedömning 
Eftersom strandskydd råder krävs strandskyddsdispens. Som särskilt skäl for 
strandskyddsdispens rar enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken beaktas om den plats 
dispensen avser behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan ske utanfor området. Trädfållning intill järnväg for trädsäkrande åtgärder utgör 
ett allmänt intresse. F ör att minimera den negativa påverkan från trädfållningen bör 
forsiktighetsmått vidtas enligt yttrande från miljökontoret Så att växt- och djurlivet på 
platsen inte heller tar sådan skada att detta utgör hinder for dispens. Det finns utrymme 
for fri passage. Tomtplatsen bestäms till det område som anges på bifogad karta, se 
bilaga 5. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(§ 173 forts.) 

Ovanstående utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
Bygglovenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges för trädfållning intill 
järnväg för trädsäkrande åtgärder med detta villkor. 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allmänhetens rättsliga tillgång till strandområden och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. 

Strandskyddet gäller generellt vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och 
vattenområden intill l 00 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § 
milj ö balken. 

19 (50) 

Inom ett strandskyddsområde får inte t.ex. (l) nya byggnader uppföras, 7 kap. 15 § miljöbalken. 
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d§ miljöbalken. 

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken skall tillsynmyndigheten vid misstanke om brott avseende 
överträdelse av strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 

I 7 kap. 18 f och 18 h§§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidbegränsning av dispens. 

Överklagan av beslut om dispens 
Överklagandet måste lämnas in inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet. 

Natur och miljöskyddsföreningar som uppfyller kraven i 16 kap 13 § miljöbalken har rätt att 
överklaga. Ett kommunalt dispensbeslut överklagas till länsstyrelsen. På motsvarande sätt får 
länsstyrelsens beslut om dispens överklagas till Miljödomstolen. 

Ett dispensbeslut kan överklagas inom tre veckor efter delgivningen av den sökande samt natur
och miljöskyddsföreningar. 

Övriga upplysningar 
Faktura avseende avgiften kommer att skickas separat. 

För att vinna laga kraft krävs att beslutet skickas till dem som berörs och att ingen av dem 
överklagar. Som berörda räknas den som ansökt om dispensen, eventuella innehavare av 
särskild rätt till berörd fastighet, kommunen (gäller länsstyrelsebeslut). 

Sökanden är ansvarig att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. 

Sökanden kan kontakta länsstyrelsen ca l månad efter mottagande av dispensbeslutet, för att 
kontrollera om en överprövning har inletts av länsstyrelsen. 

Information om ett ärende kan sökas i länsstyrelsens externa webdiarium med hjälp av 
fastighetsbeteckningen. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-15 att: 

l. Strandskyddsdispens medges för trädfållning intill järnväg för trädsäkrande 
åtgärder vid Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i Järna med motivering 
enligt kontorets bedömning samt med stöd av 7 kap. 18 c§ punkt 5 miljöbalken. 

2. Synpunkter om försiktighetsmått med hänsyn till naturvärden ska tas så långt 
som det är tekniskt möjligt, enligt yttrande från miljökontoret 

3. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad översiktskarta, se 
bilaga 5. 

4. Avgiften för denna ansökan är 21 360 kronor. 

Giltighetstid 

20 (50) 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h§ miljöbalken). 

Beslutet skickas till (från Järna kommundelsnämnd) 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning 
Sökanden/F astighetsägaren/ Akten/Länsstyrelsen 

Bilagor 
1- Faktureringsunderlag 

2- Överklagandeanvisning 

3- Beskrivning (dnr AB13278) från lantmäteriet om fastighetsreglering för bildande av 

servitut avseende rätt att trädsäkra pendeltågslinjen sträcken Flemingsberg-Järna daterat 

2014-11-21 

4- Yttreandet från miljökontoret daterat 2016-11-02 
5- Tomtplatsavgränsning 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 175 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: Jä 16/04 

Järna tätortsnära skog 
Anders Bengs informerar om Järna tätortsnära skog. Den tätortsnära skogen ligger inom 
planlagt området och är den skog, tillsammans med parkmark, som tekniska kontoret arbetar 
med och ansvarar för. Kontoret samarbetar till stor del med skogsförvaltaren, både när det gäller 
gränsland tätortsnära-, produktiv skog, och som rådgivande organ gällande den tätortsnära 
skogen. Arbetet med den tätortsnära skogen påverkas av en rad olika faktorer och det finns inget 
givet "rätt sätt att avverka", det kan hanteras på olika sätt, beroende på hur trädbeståndet är och 
hur bedömningen sker. Kontoret försöker tänka kring följande punkter när det gäller att ta hand 
om skogen: 

• säkerhet mot fastigheter 
• Attraktiv skog att vara i 
• Attraktiv skog att betrakta 
• Tillvarata de trädsorter som finns på respektive plats vid gallring 
• Variera bestånden 
• Eventuellt nyplantera 

Följande gör kontoret inte när man arbetar med den tätortsnära skogen: 

• Sågar ner för produktivitet 
• Sågar kalhyggen 
• Sågar enbart för solljus, antenner m.m. till fastigheter 

Kontoret har alltid att ta hänsyn till: 

• Fastighetsägares olika syn 
• Allmänhetens önskemål för olika platser 

Och alltid att räkna med: 

• Att många tycker olika 

Bengs går också igenom och redovisar budget och planering vad gäller Järna tätortsnära skog. 
Nämnden diskuterar tillsammans med Bengs angående information till allmänheten gällande 
avverkning av skog och kommer fram till att kontoret i största möjliga mån bör sätta upp skyltar 
och informera om att avverkning kommer att ske. Nämnden står bakom Bengs i de beslut som 
han fattar gällande skötsel och hantering av den tätortsnära skogen i Järna. 

Julbelysning 
Bengs informerar om den julbelysning som kontoret har satt upp i Järna centrum, bland annat 
den nya belysningen runt scenen på Järna torg samt en tillfällig installation med ljustrummor. 
För att uppmärksamma detta kommer man den 19 december att ha en ljusfest på Järna torg då 
förskolebarn i Järna kommer till torget med lyktor som de har tillverkat. 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) föreslår att använda en del av det ekonomiska överskottet 
(redovisning i § 168) till julbelysning i Järna centrum. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrka n de 
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Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden beslutar att använda en del av nämndens ekonomiska överskott till 

julbelysning i Järna centrum. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Justerandes signum Ansiagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 

25 (50) 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-06 1 Södertälje kommun 1 Järna kommundelsnämnd 26 (50) 

§ 176 Uppdrag om Nykvarnsvägen - (bordlagt 2016-11-
08 § 155) 

Dnr: Jä 16/94 

Sammanfattning av ärendet 
På nämndens senaste sammanträde 2016-1 1-08 § 155 delades Uppdrag om Nykvarnsvägen ut 

som ett förslag från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). Samtliga 

ledamöter i nämnden hade då fått förslaget utskickat per mail. Nämnden beslutade att bordlägga 

ärendet för att få tid att läsa in sig på handlingarna. 

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 Nykvarnsvägen från Tällebro till Tvetavägen. 

2. Att kontoret återkommer med förslag på lämplig åtgärd senast till nämndens 

sammanträde i mars. 

Yrkanden 
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till förslaget. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på att uppdra till kontoret att redovisa kostnadsskillnaden 

mellan det ursprungliga förslaget och kostnaderna för den nya utredningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 

(§176 forts.} 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till förslaget från Socialdemokraterna (S), 

Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). 

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

Järna kommundelsnämnd beslut 

27 (50) 

l. Nämnden ger i uppdrag åt samhällsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna för 
förbättrad trafiksäkerhet på del av Nykvamsvägen från Tällebro till Tvetavägen. 

2. Kontoret återkommer med förslag på lämplig åtgärd senast till nämndens sammanträde i 
mars. 

Reservationer 
Viveca Rabenius (L) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga§ 176. 

Särskilda yttranden 
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 176A. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/J o han Hagland 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-06 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 28 (50) 

§ 177 Uppdrag om Futurum och Godsmagasinet 

Dnr: Jä 16/111 

Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut i lokalstyrgruppen föreslås ett omtag gällande Futurum i Järna med anledning av att 
det behövs ett helhetsperspektiv avseende renoveringsbehovens omfattning. Ä ven 
Godsmagasinet föreslås inkluderas i uppdraget Framtid Järna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-11-25 

Yrkande 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att: 

l. Handläggningen av Futurum bör ske skyndsamt, då orobyggnationen är fördröjd och 
hyresgäster blir lidande. Nämndens inriktning är att Järna behöver en levande mötesplats 
som är öppen och välkomnande för alla, med lokaler för kommunens verksamheter 
liksom för föreningar och andra att använda. Det behöver finnas en scen med modem 
teknik för att möjliggöra konserter och andra evenemang med plats för minst 300 
personer. Mötesplatsen ska ha full tillgänglighet. 

2. Fastigheten med Godsmagasinet ska utvecklas för att tillvarata den värdefulla 
kulturmiljön vid Norra Stationsgatan. Stråket längs med fastigheten ska kännas tryggt 
och trivsamt. Parken ska vara tillgänglig och välskött. Själva Godsmagasinet bör 
inrymma någon eller flera publika verksamheter, för att öppnas upp för allmänheten. 

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar på bordläggning till nästa sammanträde för att 
oppositionspartierna ska få möjlighet att förankra förslaget i sina respektive partigrupper. 

Propositionsordning 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på huruvida ärendet kan avgöras på 
dagens sammanträde eller ska bordläggas och finner att nämnden ska besluta om ärendet på 
dagens sammanträde. 

Ordförande ställer sen proposition på sitt eget yrkande om bifall till kontorets förslag med 
tillägg och finner nämnden besluta i enlighet med det. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att: 

l. Inkludera Futurum och Godsmagasinet i uppdraget Framtid Järna. 

2. Ombesörja att handläggningen av Futurum sker skyndsamt, då orobyggnationen är 
fördröjd och hyresgäster blir lidande. Nämndens inriktning är att Järna behöver en 
levande mötesplats som är öppen och välkomnande för alla, med lokaler för kommunens 
verksamheter liksom för föreningar och andra att använda. Det behöver finnas en scen 
med modem teknik för att möjliggöra konserter och andra evenemang med plats för 
minst 300 personer. Mötesplatsen ska ha full tillgänglighet. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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{§177 forts.) 

3. Fastigheten med Godsmagasinet ska utvecklas för att tillvarata den värdefulla 
kulturmiljön vid Norra Stationsgatan. Stråket längs med fastigheten ska kännas tryggt 
och trivsamt. Parken ska vara tillgänglig och välskött. Själva Godsmagasinet bör 
inrymma någon eller flera publika verksamheter, för att öppnas upp för allmänheten. 

Reservationer 
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/J ohan Hagland 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 178 Remiss av SOU 2016:59 På goda grunder- en 
åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 

Dnr: Jä 16/80 

Sammanfattning av ärendet 

30 (50) 

Södertälje kommun har fått möjligheten att lämna remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder 
- en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och räkning. Mot bakgrund av att andelen elever med 
svaga kunskaper i läsning och matematik har ökat och att dessa elevers kunskaper också har 
försämrats jämfört med motsvarande grupper i andra länder, har utredningens uppdrag varit att 
undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti. I uppdraget har också 
ingått att lämna förslag på hur en sådan skulle kunna utformas. 

Utbildningskontoret i Södertälje delar utredningens uppfattning att det är av största vikt att så 
tidigt som möjligt identifiera och ge stöd till elever som har svårigheter i den tidiga läs-, skriv
och matematikinlärningen, för att minska risken för problem längre fram under skoltiden. 

Under arbetets gång besökte utredningen Södertälje för att ta del av kommunens erfarenheter. 
Utredningens förslag stämmer väl överens med det arbete som redan pågår i Södertälje och 
innebär att det ansvar som huvudman och skolor har för att ge förutsättningar för att alla elever 
ska kunna lära sig läsa, skriva och räkna, tydliggörs. Utbildningskontoret ställer sig bakom det 
förslag som presenteras i betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-11 
PM Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder- en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och 
räkning 
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande protokoll 
Remiss från regeringskansliet SOU 2016:59 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder- en åtgärdsgarantiför 
läsning, skrivning och räkning. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 179 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom elevhälsans medicinska insatser 

Dnr: Jä 16/78 

Sammanfattning av ärendet 
Den medicinska insatsen inom elevhälsan är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bland 
annat regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Södertälje kommun, genom kommunfullmäktige, 
är vårdgivare för all hälso- och sjukvård. Organisatoriskt är den medicinska verksamheten 
placerad inom utbildningskontoret 

Verksamhetschefen är vårdgivarens representant och har det samlade ledningsansvaret för den 
medicinska delen av elevhälsan. 

Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet 
och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 § hälso- och sjukvårdslagen 
1982:763, HSL). Bestämmelsen kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9). Vårdgivaren ansvarar för 
att det ska finnas ett ledningssystem som beskriver hur medicinsk verksamhet ska bedrivas inom 
elevhälsan. Detta är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten och det 
ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Bilagt föreligger förslag tillledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den medicinska 
insatsen inom elevhälsan inom utbildningskontoret 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 
Rapport Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Ledningssystem för kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Gannå 
Utbildningskontoret/ Anna Appelgren 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 180 Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats samt anmälningsansvarig en igt Lex Maria 

Dnr: Jä 16/95 

Sammanfattning av ärendet 
För all hälso- och sjukvård ska det finnas en tydligt definierad vårdgivare. Vårdgivaren för 
elevhälsans medicinska insats är kommunen/utbildningsnämnderna. Huvudmannen för skolan 
ansvarar för att elevhälsa och specifikt medicinsk elevhälsa anordnas (2 kap. 25§ skollagen 
(2010:8009)). Vårdgivaren har ansvar att utse någon som är ansvarig för verksamheten och har 
det samlade ledningsansvaret (29 §hälso- och sjukvårdslagen (HSL)). Vårdgivaren har även 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i uppgift att utse befattningshavare som ansvarar för 
anmälningar enligt Lex Maria. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnderna utser Anna Appelgren, verksamhetschef 
för elevhälsan, till verksamhetschef enligt HSL för elevhälsans medicinska insats och till 
anmälningsansvarig enligt Lex Maria. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna beslutar att utse Anna Appelgren till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats och till anmälningsansvarig enligt Lex Maria. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/ Anna Appelgren 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 181 Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och 
elevombudet och skolinspektionen under 2016 

Dnr: Jä 16/96 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet anmälningar gällande Södertälje kommuns kommunala förskolor och skolor, 
rapporterade till skolinspektionen under 2016 uppgår till totalt 3 5 stycken, till och med 2016-
10-25. Av dessa gäller 10 anmälningar kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-21 
Sammanställning av antal anmälningar till och med 2016-10-25 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner utbildningskontorets förslag till redovisning av anmälningar till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

u'--""' 2016-12-13 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-12-06 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd 34 (50) 

§ 182 Lokalförsör·ningsbehov 2016-2021 

Dnr: Jä 16/79 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret upprättar årligen, sedan 2012, en lokalförsörjningsplan för skola och 
förskola. I år byter dokumentet namn för att bättre beskriva dess innehåll, syfte och 
avgränsning. Från och med 2016 är det istället Lokalförsörjningsbehov skola förskola 2016-
2021 som årligen kommer att uppdateras. 

Nämnden föreslås godkänna Lokalförsörjningsbehov 2016-2021. 

Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 utgör grunden för kommande investeringsbehov. 
Investeringsbelopp hanteras, redovisas och beslutas separat i samband med kommunens mål
och budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-07 
Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 
Befolkningsprognos 2015-2025 
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Om%20S%c3%b 
6dert%c3 %a4lj e/statistik/Rapport%20befolkningsprognos%2020 16-2025 .pdf 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att 
kontoret 

l. Under perioden ser över färskolelokaler med utgångspunkt i att en dellokaler är i dåligt 
skick samt att trenden är ett ökande behov av platser i Järna. Ärendet bör samordnas 
med utbyggnadsplan för bostäder i Järna. 

2. Under perioden ser över grundskolans behov med tanke på det ökande elevantalet. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden antar den del av lokalförsörjningsbehov 2016-2021 som ansvarsmässigt berör 

dem. 
2. Nämnden uppdrar till kontoret att under perioden se över färskolelokaler med 

utgångspunkt i att en dellokaler är i dåligt skick samt att trenden är ett ökande behov av 
platser i Järna. Ärendet bör samordnas med utbyggnadsplan för bostäder i Järna. 

3. Nämnden uppdrar till kontoret att se över grundskolans behov under perioden med tanke 
på det ökande elevantalet. 

Medskick till protokollet 
Nämnden känner en viss osäkerhet gentemot den befolkningsprognos som redovisas som grund 
för prognostiseringen gällande elever till grundskolan och vill att kontoret återkommer till 
nämnden med en ytterligare redovisning av befolkningsprognos gällande grundskolan till våren 
2017. I den redovisningen vill nämnden att man tar i beaktande den stora expansion som nu sker 
i Kallforsområdena. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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(§182 forts.) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadskontoret 
Telge Fastigheter AB 
Utbildningskontoret/Lille-Vie Eklind 
Utbildningskontoret/J ör gen Alm 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 

35 (50) 
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§ 183 Svar på motion av Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp (KD) "Mobbning i skolan" 

Dnr: Jä 16/87 

Sammanfattning av ärendet 

36 (50) 

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp har, den 3 oktober 2016, väckt en motion till 
kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda 
nämnder i uppdrag att verka för att: 

• underlätta för fler vuxna i skolan 
• införa en elevhälsogaranti 
• inrätta ett barnrättsombud eller en barnombudsman 
• kräva att skoloma i Södertälje redovisar årligen hur de arbetar för att förankra skolans 

värdegrund och motverka mobbning 
Utbildningskontorets uppdrag är att utifrån skollag och författningar bedriva undervisning för 
barn och elever. Utifrån kapitel 2.1 Normer och värden i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) 
framgår att skolans mål är att varje elev: 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter 

• respekterar andra människors egenvärde 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv 

Utbildningskontoret vill verkligen understryka och bekräfta vikten av att skolan aktivt 
motverkar all form av kränkande behandling, att detta arbete genomsyrar verksamheten samt att 
värdegrundsarbetet är väl förankrat bland elever, personal och föräldrar. För att stödja skoloma i 
detta arbete har utbildningskontoret tagit fram rutiner och riktlinjer för det förebyggande och 
främjande arbetet kring likabehandling, som all personal har tillgång till. Utbildningskontoret 
har tillsatt tjänstemän som arbetar med dessa frågor både i en roll som skolutvecklare inom 
likabehandlingsfrågor samt en skolexpert som har huvudansvar för klagomål och 
inspektionsärenden. Deras uppdrag innefattar bland annat att stödja skoloma i deras 
förebyggande och främjande arbete för att säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd de 
behöver och har rätt till i skolan. Utbildningskontoret har också, sedan tidigare, utarbetat 
riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero. Riktlinjerna tydliggör ansvar på olika nivåer, 
vilka rättigheter elev och vårdnadshavare har och vilka förväntningar som ftnns på dem. I 
riktlinjerna ftnns även beskrivet vilka befogenheter skolan har och vilka åtgärder de kan vidta 
för att säkerställa att arbetsmiljön för elev och personal är god. Utbildningskontoret har 
utvecklat en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet där bland annat läroplanens 
övergripande mål samt likabehandlingsplanen följs upp årligen på kommunövergripande nivå 
och på enhetsnivå. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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(§ 183 forts.) 

För att effektivt kunna stödja eleverna och skapa trygghet och arbetsro har grundskolan anställt 
elev- och ungdomscoacher. Dessa har lite olika uppdrag men huvudsyftet är att insatsen ska leda 
till att fler vuxna arbetar direkt med elever i frågor som handlar om elevers studiemotivation och 
frånvaro för att främja arbetsron på skolan. 
I dagsläget finns ett brett samarbete med många olika organisationer och intresseföreningar för 
att öka måluppfyllelsen och som också bidrar till att det finns fler vuxna inom skolan. 
Samverkan finns både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Vi har etablerade samarbeten 
med bland andra Tom Tits, Grafikens Hus, Torekällbergets friluftsmuseum, Berättarministeriet, 
Idrott Utan Gränser, El Sistema och Naturskolan. Skolorna samverkar även med andra 
professionella kulturaktörer via Skapande skola-medel från Kulturrådet. Förutom detta finns det 
också flera samarbetsprojekt med andra intresseföreningar och organisationer på enhetsnivå 
under kortare eller längre perioder. T.ex. har Rosenborgskolan ett nära samarbete genom sin 
idrottsprofil med ett flertal idrottsföreningar i Södertälje kommun. 

Elevhälsoteamen arbetar nära arbetslagen utifrån extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns 
tillgång till elevhälsoteam på samtliga skolor. Teamen ser lite olika ut från skola till skola men 
generellt kan man säga att det finns olika kompetenser inom teamet såsom kurator, 
skolsköterska, skolledare och studie- och yrkesvägledare som elev och vårdnadshavare kan få 
kontakt med inom ett dygn. Skolorna kan också få stöd i detta arbete från Resurscentrum via 
forum för tidiga insatser, riktade insatser med kompetenser såsom specialpedagoger, 
skolpsykologer m.fl. 

Mot bakgrund av detta bedömer utbildningskontoret att det systematiska kvalitetsarbete som 
bedrivs på huvudmannanivå och på skoloma när det gäller att främja likabehandling och att 
förebygga diskriminering och trakasserier ligger i linje med den motion Kristdemokraternas 
fullmäktigegrupp väckt och att det därför inte behövs ett särskilt uppdrag till huvudmannen 
gällande fler vuxna, elevhälsogaranti, barnombudsman samt årlig redovisning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-14 
Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan", 2015-10-03 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14 som sitt eget och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

vf/ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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§ 184 Risk- och sårbarhetsanalys, äldreomsorgen -
sekretessärende 

Dnr: Jä 16/83 

Sammanfattning av ärendet 

38 (50) 

I enlighet med lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003 :778), ska 
kommunen vid varje mandatperiod göra en övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 
rapportera den till Länsstyrelsen. Den ska också vara underlag för kommunens egen plan för 
extraordinära händelser under samma period. Inom Södertälje kommun har RSA genomförts 
inom särskilt känsliga verksamheter. 

Social-och omsorgskontoret föreslår att rapportema gällande äldreomsorgen (hemtjänst och 
vård-och omsorgsboende) och myndighetsutövning inom äldreomsorg godkänns. I de fall som 
åtgärderna medför kostnader som inte kan finansieras inom budgetram ska det prövas i 
kommande mål och budget. Uppföljning ingår i de processer som fastställs i 
verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-03 
RSA- rapport äldreomsorgen (hemtjänst och vård-och omsorgsboende)- sekretess 
RSA- rapport social- och omsorgskontoret, myndighetsutövning- sekretess 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med ändring i punkt 2 att 
de föreslagna åtgärderna i rapporten tillstyrks för att genomföras snarast. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Risk-och sårbarhetsanalysen för äldreomsorgen (hemtjänst och vård-och 

omsorgsboende) och för myndighetsutövning inom äldreomsorgen godkänns. 
2. De föreslagna åtgärderna i rapporten tillstyrks för att genomföras snarast. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsekontoret/säkerhetsavdelningen 
Social- och omsorgskontoret/Inga-Lena Palmgren 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Ansökan om bidrag 2016, Järna Pop Up 

Dnr: J ä 16/1 09 

Sammanfattning av ärendet 
Järna Pop Up har ansökt om 5 000 kr för inköp av material till föreningens verksamhet. 
F öreningens grundide är att de bjuder på popcorn där ungdomar hänger på kvällarna. 
Föreningen har under sommaren 2016 haft parkcafe där de har bjudit på bl.a. pannkakor och 
choklad. Järna Pop Up vill utöka sin verksamhet med bl.a. filmkvällar och danskvällar på 
fritidsgården. Föreningen är också aktiv på Facebook och samverkar med fritidsgården, 
fåltassistenter och nattvandrare i Järna. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07 
Järna Pop Up bidragsansökan 

Jäv 
Susanne Bergström (S) och Lennart Johansson(-) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. 

Yrkanden 
Michael Andersson (M) yrkar på att godkänna kontorets förslag med den ändring att bevilja 
bidrag med 5000 kronor istället för 2500 kronor. 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till Michael Anderssons (M) yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Järna Pop Up beviljas bidrag med 5000 kronor för år 2016 enligt villkor i upprättat avtal. Innan 
bidraget betalas ut måste föreningen ha ett konto som är kopplat till föreningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
JärnaPop Up 
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 186 Remissvar till motion av (C) "Låt södertälje 
kommuns enda havsbad med camping utvecklas" -
återremiss 2016-11-08 § 159 

Dnr: Jä 16/49 

Sammanfattning av ärendet 

40 (50) 

Tage Gripenstam (C) skriver i en motion den 13 april2016 att centerpartiet önskar undanröja de 
hinder som finns for att Farstanäs Havsbad & Camping ska kunna utvecklas. Centerpartiet 
foreslår bland annat att en diskussion/forhandling ska tas med Länsstyrelsen om att anpassa 
naturreservatet till ett livskraftigt havsbad med service for 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 forutsättningarna for att de ska kunna komma tillbaka är obefmtliga. 
Juridisk grund for att upphäva eller minska naturreservatet bedöms inte foreligga. 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 ra plats med de bostäder som 
behöver byggas i framtiden kommer fortätning 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 for det rörliga friluftslivet behövs även for 
framtida generationer. Farstanäs naturreservat med sitt unika läge har, i ännu större omfattning 
än idag, potential for att bli en oas for bad och rekreation och en viktig turistanläggning. 

Utveckling av Farstanäs havsbad & Camping pågår genom detaljplaneläggning som sker inom 
ramarna for 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 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-10-11 
Motionen "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas!", 2016-04-13 

Yrkanden 
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen. 

Ordforande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets forslag. 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
'J 
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(§186 forts.} 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse daterad 20 16'-1 0-11 som svar på motionen. 

Reservationer 
Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 

41 (50) 
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§ 187 Remiss av strategi för ökad medborgardialog 

Dnr: Jä 16/81 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har på uppdrag av demokratiberedningen tagit fram ett förslag till en 
strategi för ökad medborgardialog. Kommunstyrelsen remitterade strategin till kommunens 
nämnder. Strategin innehåller bland annat principer för användandet av medborgardialoger i 
Södertälje kommun, när medborgardialog bör användas, olika typer av medborgardialoger och 
andra insatser samt ansvar och uppföljning. 

Kommundelsnämnderna (KDN) arbetar idag på olika sätt med dialog med medborgarna, genom 
politikerhörnor på bibliotek, verksamhetsbesök, medborgardialoger samt vardaglig 
kommunikation. KDN välkomnar därför en strategi för detta för att få mer stöd i frågan, men 
villlyfta några aspekter; gällande KDN :s roll, hemsidan samt systemet för årlig uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-11-14 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2016-09-12 
Demokratiberedningens skrivelse, 2016-08-24 
Kommunstyrelsens kontors strategi för ökad medborgardialog, 2016-08-18 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner kontorets förslag till svar på remissen Strategi för ökad medborgardia/o g. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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§ 188 Sammanträdesplan 2017 för Järna 
kommundelsnämnd - återremitterades 2016-11-08 § 161 

Dnr: Jä 16/92 

Sammanfattning av ärendet 
I :förslag till sammanträdesplan 2017 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 helårs bokslut. Nämndens sammanträdestider för 2017 
föreslås i nedanstående sammanträdesplan. 

Ärendet återremitterades 2016-11-08 § 161 med hänvisning att den ska omarbetas för att i större 
utsträckning ta hänsyn till andra nämnders sammanträden. De ändrade tiderna är rödmarkerade. 

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 4 maj (torsdag) 

16maj 30maj 

7 juni (onsdag) 20 juni (kl.9.00) 

22 augusti 5 september 

19 september 3 oktober 

26 oktober (torsdag) 14 november 

28 november 14 december (torsdag) 

Nämnden föreslås anta kontorets förslag till sammanträdesplan 2017 för Järna 

kommundelsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-11-22 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att anta reviderad sammanträdesplan 2017 för 

Järna kommundelsnämnd med den ändringen att sammanträdet den 31 januari förläggs till kl. 

13.00 och sammanträdet den 14 november flyttas till den 16 november (torsdag). 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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(§188 forts.) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar reviderad sammanträdesplan 2017 för Järna kommundelsnämnd med den 

ändringen att sammanträdet den 31 januari förläggs till kl. 13.00 och sammanträdet den 14 

november flyttas till den 16 november (torsdag). 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Utbildningskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 189 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 16/04 

• Viveca Rabenius (L) informerar om att hon själv och Ingvar Karlsson (S) i egenskap av 
kontaktpolitiker på Ljungbackens vård- och omsorgs boende, har varit på möte i 
verksamheten. Mötet var det sista i och med att kommundelsnämnderna släpper ansvaret 
för äldreomsorgen efter årsskiftet. Rabenius informerar om ett mycket bra möte och 
studiebesök i verksamheten. 

• Ingvar Karlsson (S) påminner om politikerhörnan på biblioteket, imorgon onsdagen den 
7 december kl. 16.00 

• Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar om: 
~ Företagarfrukost på Futurum, ett par företagare i Järna presenterade sig och 

tjänstemän från kommunen fanns på plats och informerade om olika projekt. En 
ny företagarfrukost planeras till våren. 

~ Verksamhetsbesök på Järna grundskola, ordföranden träffade ledningen på 
skolan tillsammans med utbildningsdirektören och grundskolechefen. Hon 
rapporterar om ett bra och mycket positivt besök. 

~ Det har varit ett vattenläckage på skoloma i Järna men det har nu avvärjts. 
~ Ordförande gör också nämnden uppmärksam på den broschyr som har delats ut 

tillledamöterna Öppna verksamheten! - om hbt, normer och inkludering i öppen 
fritidsverksamhet. 

Roland Håkansson (MP) informerar om företagarfrukost på Destination Södertälje, temat på 
företagarfrukosten var trygghetsskapande. säkerhetsavdelningen och representanter från polisen 
fanns på plats och berättade om hur de arbetar förebyggande. Mötet var mycket bra och 
välbesökt. Per-Anders Fritshammar (C) instämmer också i att det var ett mycket bra möte. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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§ 190 Kontoret informerar 

Dm: Jä 16/04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar: 

• Controller Christer Ahrlind har slutat och en ny person, Rebecka Adam, har anställts och 
börjar sin anställning den l mars 2017. Under tiden då kommundelsnämnderna saknar 
controller hjälper Vivian Ichu och Ingela Heden till med ekonomin. 

• Påminnelse om att ledamöterna ska komma ihåg att anmäla sig till fredagens 
verksamhetsplaneringsdag för kommundelsnämnderna. 

• Europadirekt-Evenemang den 13 december med lunch och paneldiskussion om ED
året som har varit. Chefen för kommissionens representation i Sverige kommer att 
närvara tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och Henrik Brors 
som är journalist. Rebecka skickar inbjudan till nämnden. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

/ 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-12-13 
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§ 191 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 16/04 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 183 "Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 
april 20 16" 

• Protokollsutdrag 2016-10-31 § 186 "Bygg gång- och cykelbro över Moraån i Järna 
mellan Picknickudden och Engelska parken" Svar på motion av Per-Anders 
Fritshammar (C) 

stadsbyggnadsnämnden 

• Protokollsutdrag 2016-11 -22 § 180 "Översyn av bygglovsprocessen" 

Trafikförvaltningen 

• Remissynpunkter på trafikförändringsremissen T17, december 2016- december 2017, 
2016-10-24 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 192 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Interimistiskt slutbesked för nybyggnadavenbostadshus och garage, Tavesta 1:298, SBN 2015-
01578,2016-11-01 

• Protokoll fört vid slutsamråd (PBL lO kap. 30-33 §), Tavesta 1:298, SBN 2015-01578, 2016-11-
01 

• Startbesked, Sandstugan 7, SBN 2016-02428, 2016-11-0 l 
• Slutbesked, Kaprifolen l, SBN 2015-02766, 2016-11 -01 
• Bygglov med startbesked, Ytterjäma-Nibble 1:3, SBN 2015-02132, 2016-10-24 
• Ansökan avskrives, Billsta 10:1, SBN 2015-01360,2016-10-24 
• Slutbesked för Fästningen 3, tillbyggnad av enbostadshus, Fästningen 3, SBN 2014-00544, 

2016-10-28 
• Bygglov, Kallfors 1:298, SBN 2016-00701, 2016-10-28 
• Slutbesked, Överene by l: l O, SBN 2015-025 84, 2016-11-1 O 
• Slutbesked, Almvik 1:1, SBN 2015-00737,2016-11-08 
• Slutbesked, Agdala 2:8, SBN 2016-00537, 2016-11-10 
• Slutbesked, Rö mora l : l O, SBN 2015-007 4 3, 2016-11-08 
• Protokoll fört vid slutsamråd, Agdala 2:8, SBN 2016-00537, 2016-11-10 
• Slutbesked, Billsta 7:3, SBN 2015-00940, 2016-11-17 
• Bygglov med startbesked, Industrin 3, SBN 2016-01992, 2016-11-10 
• Slutbesked, Backa 1:1, SBN 2015-00739, 2016-11-08 
• Slutbesked, Vik 1:1, SBN 2015-00752,2016-11-07 
• Slutbesked, Billsta 1:3, SBN 2015-02688,2016-11-07 
• Slutbesked för installation av eldstad, Viveln 7, SBN 2016-01889, 2016-11-07 
• Slutbesked, Ogan l :35, SBN 2015-00742, 2016-11-07 
• Slutbesked, Svarttorp 2:3, SBN 2015-00748, 2016-11-07 
• Slutbesked, Svarttorp 2:4, SBN 2015-00750, 2016-11-07 
• Bygglov, Kallfors 1:291, SBN 2016-02159, 2016-11-04 
• Bygglov med startbesked, Tavesta l :297, SBN 2016-00566, 2016-11-02 
• Protokoll fört vid slutsamråd, Övereneby, SBN 2015-02584, 2016-11-02 
• Bygglov med startbesked, Industrin 8, SBN 2016-02096, 2016-11-02 
• Avskrivning, Ramsta 1:9, SBN 2016-01883,2016-11-14 
• Bygglov, Ensta l: 8, SBN 2016-01782, 2016-11-22 
• Bygglov, Kallfors 1:311, SBN 2016-02248,2016-11-22 
• Bygglov med startbesked, Kallfors 1:240, SBN 2016-02027,2016-11-22 
• startbesked för installation av eldstad, Vitklövern 7, SBN 2016-02675, 2016-11-22 
• Protokoll förtvid slutsamråd, Kallfors 1:249, SB 2014-01604,2016-11-21 
• Slutbesked, Kallfors 1:11, SBN 2016-02191 , 2016-11-21 
• Bygglov/Marklov med startbesked, Kallfors 1:198, SBN 2016-01858,2016-11-18 
• Beslut om bygglov med startbesked, Ljungbacken 3, SBN 2016-02174, 2016-11-18 
• startbesked för lovfri åtgärd, Kurnia 1:4, SBN 201 6-01539, 2016-11-16 
• startbesked rivning, Billsta 5:8, SBN 2016-00185, 2016-08-17 
• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Billsta 5:8, SBN 2016-00185, 2016-11-09 
• Startbesked, Billsta 5:8, SBN 2016-00185, 2016-11-15 
• Ansökan avskrives, Kallfors 1:204, SBN 2016-01929,2016-11-14 
• Slutbesked, Kallfors 1:140, SBN 2013-02156,2016-11-15 
• Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:299, SBN 2016-00110,2016-11-15 
• startbesked och fastställande av kontroll plan, Kallfors 1:299, SBN 2016-00110,2016-11-15 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l. /r?/ 2016-12-13 
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• Ansökan återkallas, Skäve 1:16, SBN 2016-01973, 2016-11-15 
• Slutbesked, Tavesta 1:298, SBN 2015-01578,2016-11-15 
• Startbesked, Billsta 7:3, SBN 2015-00940, 2016-11-09 
• Bygglov, Kallfors 1:310, SBN 2016-00853, 2016-11-11 
• Bygglov, Fabrikören 4, SBN 2016-02208, 2016-11-11 
• Startbesked, Absiden 4, SBN2015-01927, 2016-11-09 
• Startbesked, Vecklaren 13, SBN 2016-02558, 2016-11-09 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-03 § 3, 2017-01-0 l 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-32 § 32, 2016-11-28 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 16-34 § 34, 2016-12-01 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 193 Övriga frågor 

Dm: Jä 16/05 

Båtrampen vid Ulvsundet 
Susanne Bergström (S) informerar om bommen vid nerfarten till Ulvsundet som tidigare varit 
uppe som en övrig fråga i nämnden, 2016-11-08 § 166. 

Bergström har haft ett inledande möte med Nibblestiftelsen och en representant från 
vägsamfållighetsstyrelsen. Bergström ska träffa stiftelsen igen efter julhelgerna tillsammans 
med stadsjuristen och representanter från samhällsbyggnadskontoret Bommen är nu uppfälld. 

Utvärdering av politikerhörnan 
Järna kommundelsnämnd har 2016 genomfört försök med politikerhörna på biblioteket första 
onsdagen i varje månad. 

Ordförande förslår att nämnden uppdrar till kommunstyrelsens kontor att utvärdera 
politikerhörnan som införts på försök under år 2016 samt, utifrån utvärderingen, redovisa 
förslag på hur dessa träffar kan utvecklas inför år 2017. Redovisningen ska rapporteras på 
nämndens första sammanträde 2017. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden uppdrar till kommunstyrelsens kontor att utvärdera politikerhörnan som 

införts på försök under år 2016 samt, utifrån utvärderingen, redovisa förslag på hur dessa 
träffar kan utvecklas inför år 2017. Redovisningen ska rapporteras på nämndens första 
sammanträde 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Rebecka Rybladlkommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-12-13 
Utdragsbestyrkande 



Reservation. 

Ärende 6 på föredragningslistan Järna kommundelsnämnd 2016-12-06 

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

Dnr: SBN-2011-00312 

Fastigheter :Säby 5:1 m.fl. 

Centerpartiet yrkar avslag på "Detaljplan för ytterjärna konsthall, konferenscenter och del av 

kulturcentrum m.m". 

Flera remissinstanser anser det olämpligt med hänsyn t ill jordbruksintressen och riksintresse för 

kulturmiljövården att bygga enligt föreslagen detaljplan. 

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

största i Södertälje kommun, är även ett av största i Stockholms län. Jordbruksdriften hotas enligt 

remissvar från Länsstyrelsen om byggnation enligt detaljplanen genomförs. 

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

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

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

nedläggning. 

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

behöver måste importeras, transporteras till landet. Transporter, oavsett tranportsätt, påverkar 

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

jordbruksarealen och att slå ut ett fungerande ekologiskt jordbruk, minska inhemsk 

livsmedelsproduktion, kan Centerpartiet inte ställa upp på. Centerpartiet anser att byggande av 

hotell, konsthall och konferenscenter skall äga rum på annan plats, inte bygga på god jordbruksmark 

och inte slå ut ett ekologiskt drivet jordbruk . 

..... \(1./}!(.~ 
Per-Anders Fritshammar (C) 



Liberalerna 
JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND 
2016-12-06 

RESERVATION 

Ärende 13 

UPPDRAG OM NYKVARNSVÄGEN 

Ärende beslut 
Den rödgröna majoriteten i kommundelsnämnden har i dag gett i uppdrag åt samhälls
byggnadskontoret att utreda förutsättningarna för förbättrad trafiksäkerhet på del av 
Nykvamsvägen, från Tällebro till Tvetavägen, och att återkomma med förslag på lämplig 
åtgärd i mars 2017. 

Liberalemas bedömning 
Liberalerna föreslår att en ombyggnad av den olycksdrabbade vägen påbörjas redan under 
2017. Vi har i vår skuggbudget avsatt ett markeringsbelopp på 2 miljoner kronor som ett 
första steg i att anlägga en säkrare vägsträcka, inte minst för de oskyddade trafikanterna. 

Enligt gällande detaljplan ska vägen dras ett stycke västerut. Det har ingett förhoppningar hos 
de omkringboende att en ombyggnad verkligen ska ske. Liberalerna anser att en ny utredning 
bara förhalar det efterlängtade projektet. Utredningen kostar dessutom pengar, som skulle 
göra bättra nytta i själva genomförandet. Eftersom en arbetsplan finns framtagen sedan 
tidigare kan spaden sättas i jorden efter sedvanlig upphandling. 

Liberalemas t"örslag till beslut 

Järna kommundelsnämnd 

ger i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att under 2017 påbörja arbetet med att förbättra 
trafiksituationen på Nykvamsvägen i Järna tätort. 

Järna den 6 dece e 2016 

M&t?A \L~~ 
Viveca Rabenius (L) 



Särskilt yttrande. 

Ärende 13 på fördragningslistan Järna kdn 2016-12-06. 

Uppdrag Nykvarnsvägen. 

Dnr Jä 16/04 eller 16/94. 

Undertecknad är av den uppfattningen att kostnaderna för genomförandet av den gamla 

planen/nu gällande planen, redovisas samtidigt som kostnaderna för ovan nämnda uppdrag 

redovisas för Järna kommundelsnämnd. 

Per-Anders Fritshammar (C) 


