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Närvarande
Ledamöter

Ersättare

Susanne Bergström (S), 1: vice ordförande, §§ 1-16, 18-22
Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S)
Hanna Klingborg (MP), ordförande
Elisabeth Björk (V)
Michael Andersson (M), 2: vice ordförande
Benny Hansen (M) §§ 1-16
Viveca Rabenius (L)
Per-Anders Fritshammar (C)
Göran Lidman (SD) §§ 1-16
Jacob Kiehn Jensen (S), §§ 3-15, 17-22, tjänstgörandeför Ewert Sjöstrand (S) §§

3-15, §§ 17-22
Tomas Fogelqvist (MP), tjänstgörandeför Ewert Sjöstrand (S) §§l, 2, 16,

tjänstgörande för Susanne Bergström (S) § 17, tjänstgörande för Göran Lidman
(SD) § 17-22
Roland Håkansson (MP) §§1-9
Peter Berndts (M) tjänstgörande för Benny Hansen (M) § 17-22
Fadi Abdalahad (KD) §§ 1-23
Tina Karlsson (C)§§ 1-23
Lennart Johansson(-)
Övriga
närvarande

Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna
Pia Forsell, planarkitekt
Ulrika Thalen, bygglovshandläggare
Pia Nixholm, planarkitekt
Sofi Cyreus, samhällsbyggnadsstrateg
Johan Filipsson, projektledare samhällsbyggnadskontoret
Per Häggman, administrativ chef Järna grundskolor
Tina Hammarström, skolexpert
Michael McCarthy, samordnare säkerhetsavdelningen
Mikael Alfredsson, kommunpolis
Vivian Ichu, ekonom/controller
Anders Bengs, tekniskt ansvarig kommundelarna
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Fastställande av dagordning

Utgår från dagordningen
• Ärendet 22, Utvärdering av politikerhörnan
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar.
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Information från samhällsbyggnadskontoret

Dnr: Jä 17/04
Sammanfattning av ärendet
Sofi Cyreus informerar nämnden om Utbyggnadsstrategin-ett bostadsförsörjningsprogramfor
Södertälje kommun. Utbyggnadsstrategin är egentligen en uppföljning och en implementering
av delar av översiktsplanen. Innehållsmässigt så kommer ingenting i utbyggnadsstrategin att
skilja sig från översiktsplanen.

Södertälje kommun planerar för byggnation av 20 000 nya bostäder under en 20-års-period. Det
kräver stor, noggrann och långsiktig planering för att klara av alla infrastrukturellautmaningar
som utbyggnadsstrategin innebär, 20 000 nya bostäder kräver bland annat en ny trafikstrategi,
man behöver se över kollektivtrafiken, vatten- och avlopp samt alla samhällsfunktioner så som
förskola, skola, äldreboenden m.m. Utbyggnadsstrategin blir det underlag som en
utbyggnadsplan kan baseras på. Under 2017 planerar man att starta med utbyggnadsstrategi för
Södertälje tätort för att sen fortsätta med Järna tätort, under 2018 planerar man att starta med
kommunens andra tyngdpunkter, däribland de övriga tre yttre kommundelarna.
Kopia skickas till

Akten
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§ 7 Remissvar: Regionalt trafikförsörjningsprogram
Sörmland 2017
Dnr: Jä 1611 03

Sammanfattning av ärendet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland påverkar Södertälje då viss
kollektivtrafik, främst i de södra kommundelarna genomförs av Sörmlandstrafiken. I huvudsak
inriktar sig samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar på att remissutgåvan är otydlig när
det gäller ambitioner och vilka konkreta åtgärder som programmet ska leda till. Förslaget till
remissvar lyfter också fram att programmet bör bli mer konkret när det gäller samordningen av
trafiken över länsgränsen mellan Sörmlandstrafiken och SL.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-12
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2017-01-15
Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 20 l 7, remissversion november 2016 - februari
2017

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden tillstyrker samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som Södertälje kommuns
svar på remissen.
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Samhälls byggnadskontoret/Mats J ohannesson
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Information från utbildningskontoret

Dnr: J ä 17/04

Sammanfattning av ärendet
Per Häggman, administrativ chef för Järna grundskolor informerar om Hållbar arbetshälsa för
Järna grundskolor. Skolan startade projektet genom att göra en kartläggning av sjukfrånvaron
inom Järna grundskolor, man har sen arbetat vidare med projektet Aktiv sjukskrivning och
Hälsosamtal.
Södertälje kommun har arbetat fram och startat upp projektet Aktiv sjukskrivning som innebär
att alla medarbetare vid sin första sjukskrivningsdag ringer direkt till sin chef och sjukanmäler
sig, projektet har sedan tydliga mallar för uppföljningssamtaL Kommunen har också nya mallar
för Hälsosamtal som ska hållas med varje medarbetare som har 3 sjukfrånvarotillfållen eller
mer på 6 månader.
Järna grundskola har arbetat väldigt flitigt under hÖsten med Aktiv sjulifrånvaro, tyvärr går det
inte att få ut någon statistik från löneavdelningen i och med att man bytte lönesystem under
2016. Häggmans känsla är dock att det går åt rätt håll och att antalet sjukskrivningar sjunker.
Kopia skickas till

Akten
Utbildningskontoret/Per Häggman
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§ 9 Information - Lokalöversyn Järna kommundel
(återremiss Järna kdn 2015-10-01 § 170)
Dnr: Jä 15178
Sammanfattning av ärendet
Skolexpert Tina Hammarström informerar om ärendet Lokalöversyn Järna kommundel som
återremitterades av nämnden 2015-10-0 l § 170. Ingenting har egentligen förändrats från den
risk- och konsekvensanalys som nämnden kunde ta del av då ärendet senast var uppe i
nämnden. Hammarström diskuterar tillsammans med nämnden för- och nackdelar med
fritidsklubben samt kostnader och kvalite för verksamheten.
Medskick från Järna kommundelsnämnd

Nämnden eftersträvar en effektiv användning av lokaler. Fritidsklubben behöver hitta en ny
lokal, alternativt hitta samverkan med andra hyresgäster för en effektiv lokalanvändning.
Nämndens inriktning är att fritidsklubben ska upplevas tillgänglig och välkomnande för alla
elever i Järna. Vi vill se en dialog med fristående skolor för att uppnå detta i möjligaste mån.
Nämnden vill ha ett konkret förslag att ta ställning till senast till nämndens sammanträde i april
2017.
Kopia skickas till

Akten
Utbildningskontoret/Tina Hammarström
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§ 10 skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016
Dnr: Jä 16/101

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens egna
skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner. 2016-10-15 fanns 82
elever, med folkbokföringsadress i Södertälje kommun, som saknar känd skolplacering. A v
dessa var 42 av eleverna inte lokaliserade. Utbildningskontoret i Södertälje kommun har en
fastställd rutin för bevakning av att skolpliktiga elever är inskrivna i skola samt åtgärder när
elever inte kan lokaliseras.
Det finns 120 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50%.
De kommunala skoloma har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Under året har
sex anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts av
Resurscentrum.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-17
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga l
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2
Kommunövergripande rutiner för hantering av skolfrånvaro, bilaga 3

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner ovanstående redovisning av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 11 Regler för utköp av elevdatorer
Dnr: J ä 16/1 02

Sammanfattning av ärendet
Många skolor i Södertälje kommun ger elever tillgång till en bärbar dator eller läsplatta under
sin skoltid, så kallad l :l dator eller läsplatta. När eleverna slutar finns önskemål om att kunna
köpa ut sin dator. Elever som under skoltid får tillgång till l: l elevdator eller läsplatta ges
möjlighet att köpa ut denna efter avslutad skolgång eller vid flytt/byte av skola. Kostnad för
elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och kostnadsneutral för kommunen.
Priserna för att köpa ut sin dator bör sättas samtidigt som eleverna får sin dator, vilket betyder
att priserna kommer att vara kända för eleverna. I bifogat PM finns rutiner och riktlinjer för
beslut om att elever ska få köpa sin dator.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-22
PM - Utköp av elevdatorer

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden beslutar att godkänna regler för utköp av elevdatorer.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 12 Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA),
utbildningsverksamheten
Dnr: Jä 16/51
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Denna
analys ska följa myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter om
kommuners och landstings risk-och sårbarhetsanalysers struktur och redovisas till länsstyrelsen.

En sådan analys är genomförd på utbildningskontoret tillsammans med utvalda representanter
från ledningsgrupp och stab under ledning av säkerhetsenheten genom Security Solution
Seandinavia AB. Rapporten innehåller en riskbedömning, konsekvensbeskrivning/sårbarhetsoch formågebedömning. Rapporten avslutas med en analys av risker samt identifierade
bristområden. Security Solution Seandinavia AB har i rapporten lämnat rekommendationer till
kontoret att fokusera på att åtgärda brister inom området hög risk och ta fram en handlingsplan.
Detta bör, så långt möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom
skolverksamheten. Efter att rapporten presenterats i nämnderna fick kontoret i uppdrag att före
årsskiftet 2016/2017 presentera en handlingsplan. En sådan handlingsplan är nu framtagen i
samarbete med kommunstyrelsekontorets HR-enhet och säkerhetsavdelningen. Planen ska nu
presenteras for enheterna och införlivas i kontorets systematiska arbetsmiljöarbete.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-1 O
Handlingsplan risk- och sårbarhetsanalys
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner handlingsplanen.
Beslutet skickas till

Akten
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§ 13 Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan
Dnr: Jä 16/99
Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar
och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföljning till de ämnen eller de
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat.
Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av dokumentet
"Riktlinjer för utökad tid i grundskolan"
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-17
Bilaga- Riktlinjer utökad tid i grundskolan
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnderna godkänner uppföljningen Riktlinjer för utökad tid i grundskolan.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 14 Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för
ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt
ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå
Dnr: J ä 161100

Sammanfattning av ärendet
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska
arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Detta är en del av skolans grundläggande
uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. För att stödja skolorna i detta arbete har
Södertälje kommun sedan tidigare tagit fram "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"
där möjliga sanktioner enligt skollagen finns sammanställda. Under vårterminen 2016 följdes
arbetsron upp med utgångspunkt i styrdokumenten. Resultaten redovisades för nämnden med
förslag på ytterligare åtgärder som skolor och huvudman bör vidta med fokus på fyra områden:
ökad kompetens hos personalen, värdegrundsarbete, samarbete samt trygghet och säkerhet.
Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppföljning som genomförts gällande
ytterligare åtgärder som vidtagits för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt av
effekterna på enhetsnivå.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-21
Bilaga l - Redovisning av vidtagna åtgärder samr förebyggande och främjande arbete på
enhetsnivå

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten av uppföljningen.
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 15 Information från säkerhetsavdelningen och
kommunpolisen
Dnr: Jä 17/04
Sammanfattning av ärendet
Samordnare för säkerhetsavdelningen Michael McCarthy och kommunpolis Mikael Alfredsson
informerar nämnden om situationen för ungdomar i Järna. Brottsstatistiken har gått ner sedan
den tidigare informationen som nämnden fick på sammanträdet 2016-08-30 § 114 och polisen
vittnar om att det lugnat ner sig betydligt. Samverkan mellan fältassistenter, fritidsgården och
lotsare från sociala insatser samt närvaron av vuxna har ökat och gett ett positivt resultat.
Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 16 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017
Dnr: Jä 16111
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser,
idrottshallar och gymnastiksalar. För år 2017 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett
smärre antal redigeringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter.

De förslagna revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och
fri tidskontorets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-25
Förslag till avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområdeidrottsanläggningar och lokaler
Jäv
Jacob Kiehn Jensen (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bifalla kontorets förslag med den ändring att
införa nolltaxa för barn och ungdomsverksamhet på Futurum.

Michael Andersson (M), Benny Hansen (M), Viveca Rabenius (L), Per-Anders Fritshammar (C)
och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med
kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2017 inom kultur- ochfritidskontorets
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler med den ändring att man inför
nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet på Futurum.
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2017.
Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/ Anders Siljelöf
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§ 17 Ansökan om verksamhetsstöd från LP Ria i Järna
Dnr: Jä 16/74
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har fått en ansökan om bidrag från LP Rias
verksamhet i Järna. Föreningen driver en öppen mötesplats i Järna med Pingstkyrkan som
huvudman. Ansökan omfattar 270 tkr per år under tre år och Ria önskar sedan ett fortsatt
löpande stöd. Socialnämnden och Järna kommundelsnämnd har under en treårsperiod utbetalat
70 tkr per år till foreningen för den öppna verksamheten. Varken socialnämnden eller Järna
kommundelsnämnd har ekonomiskt utrymme att bevilja verksamhetsstöd. En konsekvens av att
bevilja verksamhetsstöd är att den befintliga verksamheten inom nämnderna behöver omfordela
nämndbidraget genom personalneddragningar eller andra besparingar.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden och Järna kommundelsnämnd avslår ansökan från LP
Ria i Järna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-12-20
Bilaga l, Ansökan från LP Ria i Järna, 2016-09-26
Bilaga2, Socialnämndens policy for verksamhetsstöd, antagen 2011-11-22
Bilaga 3, Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2013-02-0 l
Jäv
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Ordfårande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med förslag från
socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP):

Under de senaste tre åren har LP Ria i Järna haft ett avtal med Södertälje kommun, där
socialnämnden och Järna kommundelsnämnd bidragit till verksamheten med tillsammans 70
000 kronor per år. Kommunens uppsökare har kunnat komma till möteslokalenfor att erbjuda
stöd och vägledning till personer med missbruksproblem.
LP Ria i Järna har kommit in med en ansökan om att socialnämnden, som ansvarar for social
verksamhet, ska bidra till verksamheten med 125 000 per år under tre år, och Järna
kommundelsnämnd med 145 000 kronor. Bakgrunden till ansökan är att Pingstkyrkan som
tidigare huvudman vill minska sina resurser i Järna for att omfördela till sin verksamhet for
svaga grupper i Södertälje tätort. Mötesplatsen kommer att drivas som en ideell forening med
Pingstkyrkan och Svenska kyrkan som huvudmän i dagsläget. Svenska kyrkan i Järna ökar sitt
ekonomiska stöd med 200 000 kronor.
Vi ser behovet av att arbeta förebyggande for de som besöker mötesplatsen LP Ria i Järna. Här
har människor möjlighet att i samtal med personal, olika myndigheter samt representanter från
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(§ 17 forts. Dnr: Jä 17/74)
Pingstkyrkan och Svenska kyrkan få insikt i att de kan ansöka om missbruksbehandling i
södertälje kommun.
Då socialnämnden har gett kontoret i uppdrag att se över och ta fram en policy för
verksamhetsstöd, har man samtidigt beslutat att under 2017 inte ge stöd till nya verksamheter.
LP Ria i Järna har dock redan ett avtal med Södertälje kommun, om än i mindre omfattning,
och nämnden ser ändå positivt på att öka stödet till denna verksamhet.
Järna Kommundelsnämnd har tidigare ställt sig positiv till verksamheten under två
avtalsperioder. Nämnden anser det vara viktigt med en mötesplats i Järna tätort för människor
med behov av stöd.
Därför uppdrar nämnderna åt kontoret att ta fram ett tvåårigt avtalför 2017 och 2018, med
möjlighet tillförlängningför år 2019.
LP Ria i Järna måste arbeta vidareför att hitta en långsiktigfinansieringför sin verksamhet.
Kommunens bidrag i denna omfattning ska ses som ett stöd under en övergångsperiod.
l. Bevilja LP Ria i Järna ett verksamhetsbidrag på 145 tkr per år, för verksamhetsåren
2017 och 2018.
2. Uppföljning rapporteras till respektive nämndföre utgången av 2018.
3. Beslut om verksamhetsbidragför 2019 behandlas senast november 2018.
4. Ordförande tecknar erforderliga avtal med parterna.

forts. Yrkanden
Viveca Rabenius (L) yrkar på att bevilja ett verksamhetsstöd till LP Ria på 100 tkr.

Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet med
sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. LP Ria i Järna beviljas ett verksamhetsbidrag 145 tkr per år, för verksamhetsåren 2017
och 2018.
2. Uppföljning rapporteras till nämnden före utgången av 2018 .
3. Beslut om verksamhetsbidrag för 2019 behandlas senast november 2018.
4. Ordförande tecknar erforderliga avtal med parterna.
Beslutet skickas till

Akten
LP Ria
Socialnämnden
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§ 18 Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud
friskvårdspeng till alla över 80 år"
Dnr: Jä 16/85
Sammanfattning av ärendet
Mats Siljebrand (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 väckt
motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år".
Motionen lyfter fram de "årsrika" i Södertälje är en stor resurs som på olika sätt har bidragit till
och fortfarande bidrar till det gemensamma bästa. Att stimulera aktiviteter för äldre skulle
betala sig i form av ökat välmående. Friskvårdspengen som föreslås uppgå till exempelvis 500
kronor om året, ska utgå till alla som är 80 år och äldre - utan biståndsbedömning eller annan
hindrande administration.
Kontorets bedömning är att den föreslagna friskvårdspengen skulle strida mot förbudet att ge
understöd åt enskilda.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16, med yttrande
Motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år", 2014-09-25
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att nämnden avstår från att yttra sig över motionen
då kommundelsnämnderna inte längre har ansvar för äldreomsorgen.
Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet med
sitt eget yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden avstår från att yttra sig över motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år".
Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
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§ 19 Verksamhetsplan 2017 Järna kommundelsnämnd
Dnr: J ä 17/09

Sammanfattning av ärendet
Förslag till Järna kommundelsnämnds verksamhetsplan innehåller en kort analys av föregående
års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och inriktningsbeslut
och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens internbudget presenteras i
ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att rapporteras under 2017.
Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksarnhetsplan, internbudget och fördelningen
av KF/KS- investering och reinvesteringsbudgeten för 2017.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens kontor 2017-01-18
Verksamhetsplan Järna kommundelsnämnd 2017 inklusive bilagor

Yrkanden
Punkt 1 i kontorets förslag till beslut

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till punkt l i kontorets förslag till beslut med
den ändring att texten om Inriktning för Järna kommundelsnämnd på sidan 5 i
verksamhetsplanen byts ut till följande text:

Vi vill arbetaför ett bättre Järna, för alla medborgare. För oss innebär det ett attraktivare och
mer hållbart samhälle. En plats dit människor vill flytta, där de kan växa upp med mö}ligheter,
leva ett aktivt liv och åldras med värdighet. Genom en bra förskola och skola vill vi ge barn och
unga goda förutsättningar för framtiden.
Vi ska värna om Järnas unika värden i Södertälje kommun och i omvärlden. Tillsammans med
Järnaborna ska vi fortsätta utveckla Järna som kommunens främsta ekologiska centrum, och
dess attraktiva landsbygd med den vackra naturen och närheten till havet. Vi ska planera för ett
hållbart byggande så att alla, såväl gammal som ung, ska kunna bo kvar och trivas i Järna.
Vi ska främja befintligt näringsliv och nya företagsetableringar, liksom utveckla Järna som
besöksmål. Nämnden genomför företagarträffar i samarbete med Destination Södertälje. Vi vill
verka för en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur och kollektivtrafik i dialog med
aktörer som landstinget och Trafikverket. Vi vill fortsätta utveckla förutsättningarna för J ärnas
ekologiska odling och produktion, bland annat för att säkra tillgången på närodlad mat i
kommunens verksamheter.
Järna centrum ska utvecklas för att tydligare avspegla ortens kreativitet och intresset för estetik
och miljö. Mötesplatser för människor med olika åldrar bör tillskapas i samarbete med
förenings livet. Tillgänglighet för människor med funktionsvariationer är en självklar
utgångspunkt vid planering och förändring av stadsmiljön.
Tillsammans med ideella krafter ska vi utveckla J ärnas kultur- och fritidsutbud.
Kommundelsnämnden ska vara drivande för att allmänhetens tillgång till ett rikt friluftsliv ska
öka, och vara möjliggörareför arrangörer som vill ta kreativa initiativ.
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(§ 19 forts. Dnr: Jä 17/09)

Vi genomfor olika former av dialog med Järnaba rna, bland annat for att kontinuerligt kunna
informera om vad som händer i och kring Järna, liksomfor att öka medborgarnas möjligheter
att delta i den demokratiska processen. Vi ska genomfora relevanta utbildningstillfällenfor
nämnden, for att öka vår kompetens på de områden vi ansvarar for, och vi besöker regelbundet
våra verksamheter.
Peter Bemdts (M) yrkar bifall till punktl i kontorets forslag till beslut med den ändring att
stryka följande stycke på s. 12 i Planfor systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017 for den
kommunala förskolan i södertälje kommun:

Förskaleområdena har fortsatt granska och sortera sin barnlitteratur och samtidigt ersatt den
med ny och mer normkritisk barnlitteratur.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till Bemdts yrkande.
Ordforande Hanna Klingborg (MP) och Elisabeth Björk (V) yrkar avslag till Bemdts och
Fritshammars yrkande.
Propositionsordning
Ordforande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta enligt sitt eget
yrkande.
Omröstning begärs: Nämnden godkänner foljande propositionsordning:
Ja-röst bifaller Bemdts (M) med fleras yrkande.
Nej-röst bifaller ordförandens yrkande.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster for Bemdts (M) yrkande mot 8 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med
ordförandens yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S)
Hanna Klingborg (MP)
Elisabeth Björk (V)

x

Michael Andersson (M)

x

Viveca Rabenius (L)
Per-Anders Fritshammar (C)

x
x

Jacob Kiehn Jensen (S)

x

Peter Bemdts (M)

x

Tomas Fogelqvist (MP)

'f/!'

Avstår från att rösta

x
x
x
x
x

Susanne Bergström (S)

Justerandes signum

Nej-röst
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(§ 19 forts . Dnr: Jä 17/09)
forts. Yrkanden
Punkt 2 i kontorets förslag till beslut

Ordförande yrkar på återremiss i punkt 2 i kontorets förslag till beslut med hänvisning till att
justera budgetramarna.
Punkt 3 i kontorets förslag till beslut

Ordförande yrkar på återremiss i punkt 3 i kontorets förslag till beslut med hänvisning till att få
med samtliga kontors prioriteringslistor för nödvändiga reinvesteringar 20 l 7.
Järna kommundelsnämnds beslut
l . Nämnden fastställer verksamhetsplan för 2017 med den ändring att texten om Inriktning
for Järna kommundelsnämnd på sidan 5 i verksamhetsplanen byts ut till ovanstående
textförslag från (S)(V)(MP).
2. Nämnden återremitterar internbudget för 2017
3. Nämnden återremitterar fördelningen av KF/KS- investeringsbudget och
reinvesteringsbudget 20 l 7
Reservationer
Michael Andersson (M), Peter Berndts (M) och Per-Anders Fritshammar (C) reserverar sig till
punkt l i Järna kommundelsnämnds beslut till förmån för sitt eget yrkande.
Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström
Samhällsbyggnadskontoret/Homan Gohari
Utbildningskontoret/JörgenAlm
Redovisning- och ekonomisupport/Eva Blomberg

Justerandes signum

/j)/:?
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§ 20 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 17/04
Jacob Kiehn Jensen (S) informerar om att miljönämnden har gett kontoret i uppdrag att
inventera alla vandringsleder runt och i Järna för att få en översikt över vilka vandringsleder
som finns. Miljönämnden har även beslutat att anlägga en vandringsled längs kusten under året.
Kiehn Jensen informerar också om situationen för räddningsarbetarna i Järna.
Susanne Bergström (S) informerar om bommen vid Ulvsundet Bergström har haft ytterligare
möten med Nibblestiftelsen gällande bommen och kommer att ha fler möten med stiftelsen där
även kommunjuristen kommer att närvara.
Bergström informerar också om att hon och ordförande Hanna Klingberg (MP) har varit i
kontakt med socialnämndens ordförande för att få tillstånd en övergripande information till
nämnden gällande den sociala situationen i Järna.
Ordforande Hanna Klingborg (MP) informerar om att:
•
•
•
•
•

•

Kulturskolan kommer att starta verksamhet i Futurum i Järna under våren.
Företagarfrukost i regi av Destination Södertälje kommer att hållas den 27 april, mer
information kommer.
Stormöte på fritidsgården kommer att hållas den 20 februari gällande situationen for
ungdomar i Järna, mer information kommer.
politikerhörnan på biblioteket är imorgon, onsdag l februari kl. 16.00-17.30. Gäst är
Mikaela Hunne.
Järna förskolors tidigare verksamhetschef Asa Stenberg har fått ny tjänst som rektor for
Mölnboskolan och Mölnboskogens förskola. Rekrytering av ny förskalechef i Järna
pågår.
presidiet har fått information från Ung fritid om kostnaderna för att eventuellt hålla
fritidsgården öppen även på lördagar under 2017. Fortsatta diskussioner mellan Ung
fritid och presidiet förs.

Kopia skickas till

Akten
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§ 21 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 17/04
Kommunfullmäktige
•
Protokollsutdrag 2016-11-28 § 208 "Mål och budget 2017-2019 samt taxor och avgifter 2017
•
Protokollsutdrag 2016-12-19 § 229 "Digital distribution av sammanträdeshandlingar"
•
Protokollsutdrag 2016-12-19 § 237 ' Stärk demensvården genom att anställa en
demenssjuksköterska" Svar på motion av Ingrid Hult och Göran Lidman, båda {SD}"
•
Protokollsutdrag 2016-12-19 § 239 "Avsägelser av uppdrag"
•
Protokollsutdrag 2016-12-19 § 240 "Val"
111

Kommunstyrelsen
•
Protokollsutdrag 2016-12-16 § 236 "Redovisning av internkontroll2016 och förslag till
internkontrollplaner för 2017"
Äldreomsorgsnämnden
•
Protokollsutdrag 2016-12-14 § 168 "Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå"
Kultur- och fritidsnämnden
•
Protokollsutdrag 2016-12-08 § 129 "Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017"
Omsorgsnämnden
•
Protokollsutdrag 2016-11-15 § 51"Likställa upphandlade verksamheter med kommunens
egna"
•
Protokollsutdrag 2016-11-15 §53 "Samverkansavtal mellan länets kommuner och universitet
och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå"
Järna kommundelsnämnd
• Synpunkter från www.sodertalje.se, 2016-12-29
Länsstyrelsen Stockholm
•
Beslut 2016-12-28 "Prövning av södertälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på
fastigheten Ogan 1:6"

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

Akten
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§ 22 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 17/03
Järna kommundelsnämnd
• Ordfårandebeslut, § l Yttrande om "En mer flexibel ämneslärarutbildning", nr A6/l, 2017-0124
Samhällsbyggnadskontoret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes signum

· ?e

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-03 § 03
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-02 § 02
Rivning och bygglov med startbesked, Tavesta 1:185, SBN 2016-00564, 2016-11-25
Bygglov med startbesked, Fredriksberg 1:86, SBN 2016-02493, 2016-11-24
Protokoll fört vid tekniskt samråd, Billsta 1:38, SBN 2016-00190, 2016-11-25
startbesked och fastställande av kontrollplan, Billsta 1:38, SBN 2016-00190, 2016-11-25
Protokoll fört vid slutsamråd, Kallfors 1:139, SBN 2015-02438, 2016-11-28
Interimistiskt slutbesked för Kallfors 1:139, nybyggnadavenbostadshus
startbesked för installation av eldstad, Kallfors 1:176, SBN 2016-02730, 2016-11-29
Bygglov med startbesked, Industrin 3, SBN 2016-01205, 2016-11-29
Slutbesked, Ene 4:198, SBN 2014-02346, 2016-11-30
startbesked för installation av eldstad, Ene 4:198, SBN 2014-02346, 2016-11-29
Ärende avskrivs, Kallfors 1:240, SBN 2016-02219, 2016-11-28
Ansökan avskrives/återkallas, Kallfors 1:201, SBN 2016-01926, 2016-11-22
Ärendet avslutas, Ene 4:160-164, SBN 2016-01822, 2016-12-07
Ärendet avskrivs, Kallfors 1:49, SBN 2016-01999, 2016-12-05
Ansökan avskrivs/återkallas, Praktmalvan 2, SBN 2015-01800, 2016-11-21
Slutbesked, Kallfors 1:4, SBN 2015-02894, 2016-12-13
Bygglov med startbesked, Kallfors 1:49, SBN 2016-01882, 2016-11-30
Startbesked, Spindeln 4, SBN 2016-02444, 2016-12-02
Startbesked, skräddaren 1, SBN 2016-02714, 2016-12-02
Bygglov samt startbesked, Guldregnet 16, SBN 2016-01206, 2016-12-05
slutbesked för nybyggnadavenbostadshus och garage, Kallfors 1:213, SBN 2016-00194, 201612-01
Bygglov med startbesked, Gåsbiten 1:1, SBN 2016-00980, 2016-12-05
Bygglov, Kallfors 1:276, SBN 2016-02413, 2016-12-19
Bygglov, Kallfors 1:275, SBN 2016-02410, 2016-12-19
Startbesked, Bagaren 11, SBN 2016-02836, 2016-12-12
Startbesked, Håknäs 20:3, SBN 2016-02838, 2016-12-12
Bygglov, kallfors 1:269, SBN 2016-02405, 2016-12-16
Bygglov, Kallfors 1:270, SBN 2016-02406, 2016-12-19
Bygglov, Kallfors 1:271, SBN 2016-02407, 2016-12-19
Bygglov, Kallfors 1:274, SBN 2016-02409, 2016-12-19
Bygglov, Kallfors 1:277, SBN 2016-02417, 2016-12-19
Bygglov med startbesked, Skilleby 4:68, SBN 2016-01886, 2017-01-20
startbesked rivning, Överjärna-tuna 5:1, SBN 2017-00111, 2017-01-20
Startbesked, Ene 18:1, SBN 2016-02913, 2017-01-17
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:298, SBN 2016-00701, 2016-11-28
Delstartsbesked och fastställande av kontrollplan, Kallfors 1:298, SBN 2016-00701, 2017-01-13
Strandskyddsdispens, Håknäs 12:1, SBN 2017-00082, 2017-01-18
Anslagsdatum

2017-02-03

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

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

l 2017-01-31 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

Strandskyddsdispens, Säby 1:7, SBN 2017-00027, 2017-01-17
Slutbesked, Tunabcden 34, SBN 2015-00854, 2017-01-11
Startbesked, Syrenen 21, SBN 2016-01401, 2017-01-16
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Syrenen 21, SBn 2016-01401, 2017-01-16
Bygglov med startbesked, Enen 10, SBN 2016-02547, 2017-01-09
Bygglov, Kallfors 1:234. SBN 2016-02400, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:235, SBN 2016-02401, 2017-01-04
Mötesprotokoll fört vis tekniskt samråd, Kallfors 1:317, SBN 2016-02118, 2017-01-10
Bygglov, Kallfors 1:304, SBN 2016-02705, 2017-01-11
Startbesked, Skilleby 4:56, SBN 2016-01921, 2017-01-12
Startbesked, Kallfors 1:317, SBN 2016-02118, 2017-01-10
Slutbesked, Håknäs 4:28, SBN 2014-02521, 2017-01-03
startbesked och fastställande av kontrollplan i efterhand, Håknäs 4:28, SBN 2014-02521, 201701-03
Slutbesked, Kallfors 1:139, SBN 2015-02438, 2017-01-03
Slutsamråd, Håknäs 4:28, SBN 2014-02521, 2017-01-03
Bygglov med startbesked, solbacken 4:10, SBN 2011-01347, 2017-01-03
Startbesked, Strandastern 1, SBN 2016-02966, 2017-01-03
Bygglov, Kallfors 1:278, SBN 2016-02418, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:279, SBN 2016-02419, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:232, SBN 2016-02398, 2017-01-04
Slutbesked, Vecklaren 13, SBN 2016-02558, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:233, SBN 2016-02399, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:231, SBN 2016-02397, 2017-01-04
Bygglov, Kallfors 1:230, SBN 2016-02396, 2017-01-04
Slutbesked, Kallfors 1:126, SBN 2016-00777, 2016-12-21
Startbesked, Skilleby 4:80, SBN 2016-02022, 2016-12-20
Överklagan Rättidsprövning, Håknäs 4:28, SBN 2016-02342, 2017-01-10
Bygglov, Kallfors 1:323, SBN 2016-02775, 2017-01-23
Beslut om ändring av tidigare beviljat bygglov med startbesked, Kallfors 1:197, SBN 201400676, 2017-01-25

Kultur- och fritidskontoret
•
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-11-28, nr 16-33 § 33
Utbildningskontoret
•
Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-12-01, nr 16-35 § 35
Social- och omsorgskontoret
•
Delegationslista perioden 2016-11-01-2016-11-30
•
Delegationslista perioden 2016-12-01-2016-12-31

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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