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Närvarande
Ledamöter

Susanne Bergström (S), 1: vice ordförande, (§§23-35, 39-44)
Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S)
Hanna Klingborg (MP), ordförande
Elisabeth Björk (V)
Michael Andersson (M), 2: vice ordförande
Benny Hansen (M) (§§23-25,28-44)
Viveca Rabenius (L)
Per-Anders Fritshammar (C) (§§23-35)
Göran Lidman (SD)

Ersättare

Mru:ja Lindholm (S), tjänstgörande ersättare för Ewert Sjöstrand (S)
Jacob Kiehn Jensen (S), tjänstgörande ersättareför Susanne Bergström (S) §§3638
Annika Berg (S) (§§26-44)
Roland Håkansson (MP)
Peter Bemdts (M), tjänstgörande ersättareför Benny Hansen (M) §§26-27 samt
Per-Anders Fritshammar (C) §§36-44
Lennart J ohans son (-)

Övriga
närvarande

Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna
Johan Hagland, samhällsbyggnadsdirektör
Karin Skilje, verksamhetscontroller
Camilla Simonsson, rektor Järna grundskolor
Ida Brånn, biträdande rektor Järna grundskolor
Vivian Ichu, controller
l person från allmänheten närvarade
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§ 23 Fastställande av dagordning
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen.
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§ 29 Yttrande över länsstyrelsens tillsynsärende rörande
Nykvarnsdammen i Moraån - en kulturhistorisk analys
Dnr: J ä 17/24

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har på remiss från länsstyrelsen fått en kulturhistorisk dokumentation och analys av
dammiljön vid Nykvamsdammen i Moraån. Den har gjorts utifrån den förstudie med tre olika
förslag på fiskvägar förbi Järnadammen som Literalis naturvårdskonsult tagit fram på uppdrag
av Södertälje kommun. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande från
Järna kommundelsnämnd som kan sammanfattas i sex punkter; Det är viktigt att:
L värna den kulturhistoriska miljön
2. klargöra vem/vilka som har ansvar och rådighet över dammen
3. höra trafikverket om påverkan på järnvägsbron och länsväg 57
4. arbeta vidare för en lösning där vattenlevande organismer tar sig förbi dämmet samtidigt
som påverkan på kulturarvet/vattenspegeln minimeras
5. utveckla värden i omkringliggande område för att göra området mer tillgängligt för fler
6. utreda möjligheter till statliga bidrag, kostnader för alternativa lösningar samt övriga
ekonomiska förutsättningar

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med yttrande, 2017-02-15
Nykvamsdammen i Moraån- kulturhistorisk dokumentation och analys av dammilj ön,
länsstyrelsen i Stockholm 2016 (mailas ledamöterna)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande daterat 2017-02-15 som sitt eget.
Särskilt yttrande
Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 29.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret!Karin Skilj e
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§ 30 Resultat föräldraenkät HT 2016
Dnr: Jä 17/10

Sammanfattning av ärendet
Denna enkätundersökning riktades till vårdnadshavare inom förskola och grundskola.
Svarsfrekvensen på årets förätdraenkät var högre än föregående år i både förskolan och
grundskolan. Vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 gav högst poäng gällande
personalens bemötande samt vetskapen om vem man som förälder ska vända sig till på skolan.
Vårdnadshavare till barn i förskolan gav högst poäng på påståendet som berör barns möjlighet
att skapa och kommunicera med olika material och uttrycksformer samt barns trygghet.
Resultatet av enkäten visar att grundskolan fick lägst poäng vad gäller studieron i klassrummen
och att förskolan fick lägst poäng på påståendet om personalen har höga förväntningar på
barnen.

Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-09
Bilagor:
Resultatsammanställning föräldraenkät för förskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå
och förskoleområdesnivå
Resultatsammanställning föräldraenkät för grundskolan HT 2016 på kommunövergripande nivå
och skolnivå
Enkätmallen för vårdnadshavare inom förskolan
Enkätmallen för vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten från föräldraenkäten.

Beslutet skickas till

Akten
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§ 31 Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9
Dnr: Jä l 7/08

Sammanfattning av ärendet
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av betyg
för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari.
Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06
Bilaga: Resultat grundskola ht16 - Kommentarer och analys
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9.
Medskick till protokollet

Den gröna fårgen som används för att markera vissa siffror är svår att läsa igenom, till nästa
gång önskar nämnden att kontoret använder en fårg som är lättare att läsa igenom.

Beslutet skickas till

Akten
Utbildningskontoret/Tina Hammarström

ve
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§ 32 Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden
Dnr: J ä 17/07

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna beslutade våren 2016 om ett nytt system för
fördelning av elever på våra grundskolor. Systemet träder i kraft i samband med placering av
elever inför höstterminen 2017. Det baseras i första hand på vårdnadshavarnas önskemål om
skola. Om det är fler elever som önskar en skola än det finns platser är det den relativa
närhetsprincipen som styr vilka elever som placeras på skolan. I samband med detta tas de så
kallade basplaceringsområdena bort. Förändringen innebär att delegationsordningen behöver
revideras. Förändringarna framgår av bifogad delegationsordning och avser punktema C.2-4
som avser beslut kring skolplikten, punkten E.2 som avser beslut kring placering i F-klass,
nuvarande punkten F .2 som utgår samt nyvarande F .4 som gäller placering i grundskolan.
Vidare finns behov av tydlighet i delegationen kring elevhälsans medicinska uppdrag. Två nya
punkter har lagts till delegationsordningen, A.15 och A.16. Vidare har delegationsordningens
punkt G.3 beslut om skolplacering av elev inom grundsärskolan mot föräldrarnas vilja ändrats
från rektor till verksamhetschef på Resurscentrum. Förändringen följer att delegat som beslutar
om mottagande i särskolan även beslutar om placering vid skolenhet. Ä ven dessa förändringar
framgår av bifogade delegationsordning.

Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-06
Delegationsordning för utbildnings- och kommundelsnämnderna, 2017-02-23
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 skolplacering av grundskoleelever (Dnr UN 15/1 06)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2017-02-23 med föreslagna förändringar.

Beslutet skickas till

Akten
Verksamhetschef resurscentrum
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§ 33 Översyn av och förslag till förändring av avgift till
fritidsklubb
Dnr: Jä 17/19

Sammanfattning av ärendet
För barn i fritidsklubb debiteras idag en teminsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp.
Utöver detta betalas måltider till självkostnadspris till respektive skola. Då detta system innebär
en stor administration för skolor med kontanthantering för såväl skolor som elever alternativt
fakturering finns det anledning att se över detta system.
Utbildningskontoret föreslår att avgiften för fritidsklubb debiteras månadsvis och omfattar den
nuvarande teminsavgiften som är en procent av aktuellt basbelopp uppdelat per månad samt att
avgiften även inkluderar ett fast månadsbelopp för måltider enligt självkostnadspris.
Faktureringen av detta skall ske centralt på utbildningskontoret. Detta föreslås träda i kraft från
och med vårterminen 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-03
Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, dnr UN 16/082
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 34 Verksamhetsplan 2017- Järna kdn (bordlagt 201701-31 § 19)
Dnr: Jä 17/09

Sammanfattning av ärendet
Järna kommundelsnämnd beslutade 2017-01-31 att återremittera delar av ärendet
verksamhetsplan 2017 -Järna kommundelsnämnd. De delar som ätterremitterades är
intembudget, med hänvisning till att justera budgetramarna då ett beslut om att tilldela LP RIA
verksamhetsbidrag togs under samma sammanträde, och investeringsbudgeterna för att få med
samtliga kontors prioriteringslistor för nödvändiga reinvesteringar 2017.
Kontorets förslag är att minska ramen för nämndens egen verksamhet med 145 tkr för att öka
ramen för föreningsbidrag med motsvarande och övrigt oförändrad:
VERKSAMHET

T kr

Förskola
Grundskola

43
76
2
2

Kultur
Fritid
Förening/Kulturbidrag
Idrott

3
6
l
136

Gata - och park
Övrig verksamhet
Summa

093
153
136
930
640
152
609
731
444

Kontorets förslag till fördelning av KSIKF investeringar för 20 l 7 är samma förslag som lades
fram till Järna kommundelsnämnd i samband med beslut av verksamhetsplanen 2017-01-31.
KS/KF investeringar
20:17

TrafiksäkemerkorsniJ'rg 'Mossväg:en/~vägea.

200
800
1 000

Framtid .11itna

2 000

Omillyggand, fartdalll'!lllallide åtgärder
N'y lekplats PartEimgen

Spontanidrott utGmhu$ gymlhiodel!banaQ

250
4 250

Fördelning av Nämndbeslutade investeringar för 2017 har reviderats då verksamheten för
förskolan inkommit med äskande om reinvestering för inventarier och IT-material till
Björkbackens förskola. Den tekniska verksamheten har tidigare lämnat äskande om medel ur
nämndbeslutade investeringarna. Ingen annan verksamhet har inkommit med äskande om
reinvesteringsmedel.
Förskolans äskande om medel ur nämndbeslutade investeringar
Justerandes signum
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Prioritering
Reinvestering Förskolan
Hallinredning
Möbler till två avdelningar
IT
Summa

Belopp tkr

1
2
3

250
300
200
750

Den tekniska verksamhetens äskande om medel ur nämndbeslutade investeringar
Rei nvestering teknisk verksamhet

Belopp

Prioritering

t kr

450
420
350
420
350

Vretväaen
Nvkvarnsväaen
Tvetaväaen
Rönnväaen
Snickarväaen
Summa

2
3
1
4
5

1 990

De två verksamheterna äskar om totalt 2 740 tkr. I och med att kapitalkostnaderna ska
finansieras av verksamheten själv kommer det att belasta verksamhetemas budget. Förskolan
har redan en ansträngd budget och kontorets forslag är därfor att nämnden endast beviljar medel
for inventarier till forskolan om totalt 550 tkr. Vidare är kontorets forslag att resterande
nämndbeslutad investeringsbudget l 350 tkr tillfaller den tekniska verksamheten i Järna.
Kontorets fOrslag till fordelning av den nämnbeslutade investeringsbudgeten:
Nämndbeslutade investeringar
Järna

kömm .und~ lsnlmnd

'Felqri$1C vemslilllhet'
Asfaltetingltoppning/lagmtng

1 350

-'\l~ern:

-Nykv.ams:v'.en
...Tv.etavägefil'

-Rönnvägen

Rieslcoiana orksamhel

550

lnver;ltarier
1900

Kontorets forslag till nämnden är att fastställa internbudget och fordelningen av KF /KSinvestering och nämndbeslutade investeringsbudgeten for 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-21
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Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer internbudget och fördelningen av KF/KS- investering och nämndbeslutade
investeringsbudgeten för 20 l 7.
Medskick till protokollet

Samtliga kontor måste komma in med sina reinvesteringsbehov och prioriteringar för 2017 så
snart som möjligt för att nämnden ska kunna äska medel från kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur-och fritidskontoret/Olle Lindström
Samhällsbyggnadskontoret/Homan Gohari
Utbildningskontoret/Jörgen Alm
Redovisning och ekonomisupport/Eva Blomberg
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§ 35 Arsbokslut 2016 - Järna kommundelsnämnd
Dnr: Jä 17/26

Sammanfattning av ärendet
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för periodenjanuaridecember 2016. Enligt Mål- och Budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut
Järna kommundelsnämnd har per sista december ett totalt kommunbidrag om 179,8 mkr och ett
resultat på 0,9 mkr. Prognosen i augusti var ett nollresultat Det är främst äldreomsorgen och
nämndens egen verksamhet som bidrar till det positiva resultatet. Verksamhetsmålen samt
personalmål uppfylls i den sammanvägda lägesbedömningen, med den sammanvägda
bedömningen OK.
Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2016 och överlämna det till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-24
PM "Årsbokslut 2016 Järna kommundelsnämnd" med bilagor 1-7
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att nämnden ajournerar sig för överläggningar 5
minuter, mellan klockan 19.00-19.05. Nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande.
Michael Andersson (M) yrkar i första hand på bordläggning av ärendet, om det yrkandet inte
bifalles av nämnden yrkar Andersson (M) i andra hand på att överlämna Årsbokslut 2016 Järna kommundelsnämnd till kommunstyrelsen utan att godkänna det.
Per-Anders Fritshammar (C) och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Anderssons (M) yrkan om
bordläggning.

Proposition
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på huruvida ärendet kan avgöras på
dagens sammanträde eller om det ska bordläggas och finner nämnden besluta att ärendet ska
beslutas på dagens sammanträde.
Ordförande ställer sen proposition på sitt eget med fleras yrkande om att bifalla kontorets
förslag mot att överlämna Årsbokslut 2016 - Järna kommundelsnämnd till kommunstyrelsen
utan att godkänna det och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.

Justerandes signum
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(forts. § 35 Dnr: Jä 17/26)

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner Årsbokslut 2016- Järna kommundelsnämnd och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Michael Andersson (M), Per-Anders Fritshammar (C) och Göran Lidman (SD) reserverar sig till
protokollet.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens kontor/ledningsstöd ekonomi
Kommunstyrelsens kontor/redovisning och ekonomisupport
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström
Utbildningskontoret/JörgenAlm
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson
Samhällsbyggnadskontoret/Vera Donnert och Johanna Friberg

Justerandes signum
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§ 36 Ansökan om bidrag 2017, Järna Pop Up
Dnr: Jä 17/17

Sammanfattning av ärendet
Järna Pop Up har ansökt om föreningsbidrag med lO 000 kronor. Kultur- och fritidskontoret har
utarbetat förslag till avtal gällande föreningsbidrag till Järna Pop Up. Avtalet gäller för år 2017,
bidrag med l O 000 kronor utgår till föreningen för dess medverkan till att sprida trygghet för
ungdomar utomhus och inomhus i Järna. Detta kan ske genom att arrangera bio, dans,
cafekvällar samt andra utomhusaktiviteter. Bidraget kommer att gå till utrustning och
förbrukningsvaror samt kostnader för aktiviteter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-01
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag
Järna Pop Ups bidragsansökan
Jäv
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Michael Andersson (M) yrkar bifall till kontorets förslag.
Ingvar Karlsson (S) yrkar bifall till kontorets förslag.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Järna Pop Up beviljas bidrag med l O 000 kronor per år enligt villkor i upprättat avtal.
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslutet skickas till

Akten
JärnaPop Up
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning

Justerandes signum
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2017-02-28

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 37 Ansökan om bidrag 2017,lärna hembygdsförening
Dnr: Jä 17/18
Sammanfattning av ärendet
Järna Hembygdsförening har ansökt om föreningsbidrag med 47 000 kronor. Kultur- och
fritidskontoret har utarbetat ett förslag till avtal gällande föreningsbidrag till Järna
Hembygdsförening. Avtalet gäller för år 2017-2019 och bidrag med 47 000 kronor utgår till
föreningen för dess medverkan till att sprida kunskaper om bygden. Detta kan ske genom att
medverka vid olika barn- och ungdomsföreningars verksamheter, men även i kommunala
verksamheter såsom förskola och skola.
För föreningen är det också viktigt att ha en lokal där de kan bedriva forskning, skriva böcker,
scanna bilder m.m. De tar även emot besök av de som vill veta mer om sin egen historia.
Föreningen har ett stort bildarkiv som de nu håller på att dokumentera så att bilderna lätt kan
hittas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-01
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag
Järna Hembygdsförenings bidragsansökan
Jäv
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
l . Järna Hembygdsförening beviljas bidrag med 4 7 000 kronor per år enligt villkor i
upprättat avtal.
2. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Beslutet skickas till

Akten
Järna Hembygdsförening
Kultur- och fritidskontoret/förening <;>ch anläggning

Juster:tf!Z
nL es signuml/')
l

}'

"'-.

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll l 2017-02-28 l Södertälje kommun 1 Järna kommundelsnämnd
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§ 38 Fördelning av föreningsbidrag för Kulturföreningen
Urban Companys kulturverksamhet "Gula villan"
Dnr: Jä 17/20

Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Urban Company i Järna har inkommit med en ansökan om ett föreningsbidrag
på 200 tkr för kulturverksamhet i Järna. Föreningen har haft ett bidrag på 200 tkr per år för
föregående avtalsperiod 2014-2016. Kontoret föreslår nämnden besluta att:
Kulturföreningen Urban Company beviljas bidrag med 200 tkr per år enligt villkor i
upprättat avtal.
Kommunen tecknar avtal med föreningen för en avtalsperiod på tre år 2017-2019.
Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.

l.
2.
3.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-15
Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag
Kulturföreningen Urban Companys bidragsansökan
Jäv
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall kontorets förslag till beslut men yrkar på
återremiss av avtalsförslaget för att ra ett förtydligande i att:
a) uthyrningstaxan för barn och ungdomar harmoniserar med beslutade taxor för Futurum.
b) deti § 7 i avtalsförslaget förtydligas hur föreningens barn- och ungdomsverksamhet ska
redovisas.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Kulturföreningen Urban Company beviljas bidrag med 200 tkr per år enligt villkor i
upprättat avtal (avtalet återremitteras).
2. Nämnden återremitterar avtalsförslaget för att ra ett förtydligande i förslaget att:
a) uthyrningstaxan för barn och ungdomar harmoniserar med beslutade taxor för Futurum.
b) det i § 7 i avtalsförslaget förtydligas hur föreningens barn- och ungdomsverksamhet ska
redovisas.
3. Kommunen tecknar avtal med föreningen för en avtalsperiod på tre år 2017-2019.
4. Nämndordförande ges i uppdrag att underteckna avtalet.
Medskick till protokollet

När ärendet kommer tillbaka vill nämnden gärna se att underlag för föreningens
verksamhetsplan finns med i beslutsunderlaget.

Justerandes signum

V~·

VK

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2017-02-28

l Södertälje

kommun

l Järna

kommundelsnämnd

(forts. § 38 Dnr: J ä 17/20)
Beslutet skickas till

Akten
Kulturföreningen Urban Company i Järna
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning

Justerandes signum

~ve

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

34 (40)

Sammanträdesprotokoll l 2017-02-28 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 39 Svar på medborgarförslag "Ordna signalsystem vid
övergångsställe på väg 57 i Järna"
Dnr: Jä 16/40

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att signalsystem sätts upp vid korsningen storgataniväg 57.
Vägen tillhör Trafikverket, kommunen har ingen direkt rådighet men driver frågan om säkrare
övergång vid platsen i projektet "ombyggnad väg 57 mellan Gnesta-E4".
I diskussionen med Trafikverket är inte ett signalsystem föreslaget, då det ger sämre
framkomlighet för fordonstrafik som är viktigt i projektet. Förslaget som nu arbetas med från
Södertälje kommun är en sänkning av hastighet på väg 57 genom Järna till 40 km/tim och med
refuger och annan hastighetsdämpandeåtgärd förbättra korsningen vid Storgatan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16
Medborgarförslag "Ordna signalsystem vid övergångsställe på väg 57 i Järna", 2016-04-13
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret med
hänvisning till att få ett svar som gäller Väg 57/Tavestavägen, som var den korsning som
medborgarförslaget gällde.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden återremittera ärendet till kontoret med hänvisning till att få ett svar som gäller Väg
57/Tavestavägen som var den korsning som medborgarförslaget gällde.

Beslutet skickas till

Akten
SamhällsbyggnadskontoreVAnders Bengs

Justerandes signum

~f/P

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2017-02-28 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 40 Utvärdering av politikerhörnan
Dm: Jä 17112

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens kontor fick i uppdrag att utvärdera och komma med förslag om hur
politikerhörnan i Järna kan utvecklas.
En enkät skickades ut till Järna kommundelsnämnds ledamöter och ersättare. Värt att notera är
att det i Järna verkar finnas en större benägen att besöka politikerhörnanjämfört med andra
liknande verksamheter i stadsbiblioteket och i Hölö bibliotek.
De problem som lyfts har främst gällt att det inte blir en konstruktiv diskussion, samt att samma
frågeställningar/klagomål dyker upp vid varje tillfälle.
Utifrån resultatet av utvärderingen föreslås att om det efterfrågas en bredare marknadsföring
och fler målgrupper behöver nås, bör möjligheten att vara på olika ställen övervägas, samt att ha
olika tidpunkter. Det är inte nödvändigt att politikerhörnan är ett stående, återkommande format,
utan det kan vara i olika format vid olika tillfällen, utifrån temat och önskad målgrupp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-16
Utvärdering av politikerhörnan i Järna, 2017,-02-16
Yrkanden
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bordlägga ärendet.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden bordlägger utvärderingen av politikerhörnan.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

V&?

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2017-02-28

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

37 (40)

§ 41 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 17/04

Ingvar Karlsson (S):
•
•

Påminnelse till alla ledamöter om politikerhörnan på biblioteket imorgon 1/3 kl. 16.0017.30.
Möte gällande bostäder för äldre den 6 mars kl. 19.00 på Ljungbackens vård- och
omsorgsboende.

Ordförande Hanna Klingborg (MP):
•

•

•

Stormötet gällande den tidigare stökiga situationen bland ungdomar i Järna hölls på
fritidsgården förra veckan och ordförande rapporterar om en mycket bra stämning och
bra samtal mellan de aktörer som medverkade. Ordförande anser att situationen nu är att
betrakta som normal men att nämnden även fortsättningsvis f'ar löpande rapporter från
säkerhetsavdelningen och kommunpolisen om den allmänna situationen i Järna.
Ordförande informerar om planering av framtida politikerhörnor och de aktuella teman
som ska lyftas på vårens träffar. På morgondagens träff så kommer temat att vara Trafik
och tekniskt ansvarig för de södra kommundelarna, Anders Bengs har bjudits in.
Rekryteringen av ny färskolechef pågår fortfarande, förhoppningsvis finns en ny person
på plats vid höstterminens början.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2017-02-28

l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd
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§ 42 Kontoret informerar
Dnr: Jä l 7/04

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att den nya controllern Rebecka Adam börjar sin
anställning den l mars.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2017-02-28 l södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd
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§ 43 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 17/04

Kommunfullmäktige
•
Protokollsutdrag 2017-01-30 § 8 "Detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och del av
kulturcentrum"
•
Protokollsutdrag 2017-01-30 § 16 "Avsägelser av uppdrag"
•
Protokollsutdrag 2017-01-30 § 10 "Styrande dokument i Södertälje kommun"
•
Protokollsutdrag 2017-01-30 14 "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg- svar på
motion av Tommy Hansson (SD)"
Järna kommundelsnämnd
•
Mail från medborgare "Järna bibliotek", 2017-02-04
Utbildningskontoret
•
Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i södertälje kommun, 2017-02-06

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l 2017-02-28 l

Södertälje kommun

l Järna

kommundelsnämnd

§ 44 Delegationsbeslut
Dm: Jä 17/03
Samhällsbyggnadskontoret
•
Bygglov, Kallfors 1:290, SBN 2016-02603, 2017-01-30
•
Rivningslov med startbesked, Ene 4:213, SBN 2016-02987, 2017-01-25
•
Slutbesked, Trossenstorp 2:1, SBN 2014-01129, 2017-01-27
•
Bygglov, Ogan 1:42, SBN 2016-02935, 2017-01-31
•
Startbesked, Sjögurkan 3, SBN 2017-00137, 2017-01-31
•
Avskrivning, Ene 4:103, BL 09-0235, 2017-02-02
•
Avskrivning, Torgfrun 4, SBN 2015-02648, 2016-12-19
Ärendet avslutas, Långa 11, SBN 2016-02143, 2016-12-09
•
•
Startbesked, Hå knäs 4:16, SBN 2016-01050, 2017-02-01
•
Startbesked, Futurum 6, SBN 2016-02937, 2017-02-02
•
Bygglov och rivningslov, Ene 4:151, SBN 2016-02466, 2017-02-03
•
Avskrivning, Skillöt 1:33, SBN 2014-00730, 2016-12-20
•
Bygglov med startbesked, Borggården 5, SBN 2016-02781, 2017-02-08
•
Slutbesked, Bagaren 11, SBN 2016-02836, 2017-02-01
•
Avskrivning, Bankesta 2:9, SBN 2015-00533, 2016-12-27

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

~~~162_

Anslagsdatum

2017-03-07

Utdragsbestyrkande
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2017-02-28

Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Järna Kommundelsnämnd
Särskilt yttrande
Ärende s, Planbesked för del av Svarttorp 2 :3

Från majoriteten i Järna Kommundelsnämnd vill vi betona att vi står bakom Södertäljes
Översiktsplan antagen 2013 . Där beskrivs hur Södertälje kommun -liksom Järna- ska växa
inifrån och ut men också att kommunen ska ha en levande landsbygd. Det innebär att vi
behöver bejaka intresset från människor att bo och verka på landsbygden i Södertälje men
samtidigt värna om landsbygdens karaktär och de värden som gör det attraktivt att flytta hit
och bygga nya bostäder.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om att låta kommunen
undersöka förutsättningarna att ytterligare bebygga del av fastigheten Svarttorp 2:3 norr om
sjön Ogan i Järna. Saker som behöver utredas är bland annat vägar och framkomlighet, samt
vatten och avlopp, för en långsiktigt hållbar utveckling av området. Vi menar att en försiktig
förtätning av området är möjlig men att hänsyn behöver tas tilllandskapsbilden samt
jordbruksmark i området.

Särskilt yttrande.
Järna kommundelsnämnd 2017-02-28.
Ärende 10 på föredragningslistan Dnr: Jäkdn 17/24.
Yttrande över länsstyrelsens tillsynsärende rörande Nykvarnsdammen i Moraån - en
kulturhistorisk analys.
När frågan kom upp lokalt i Järna att Nykvarnsdammen i Moraån utgjorde ett hinder för
vandringsfisk i ån, fanns politiska krafter som ansåg att dammen skulle rivas så fort som
möjligt, utan någon tanke på vad som händer i övrigt. Ingen tanke på vad som händer med
kulturlandskapet, vad händer med den för järnvägstrafiken så viktiga järnvägsbron över
Moraån. De privata fastighetsägarna utmed ån ägnades ingen tanke från dammrivarna.
Tjänsteskrivelsen sammanfattar väl hur komplicerad situationen i Moraån från
Nykvarndammen och uppströms är. Det framgår av utredningen att dammen vid Nykvarn i
Moraån förmodligen är byggd på en bergklack. Så vandringshinder har sannolikt funnits i
Moraån under mycket läng tid.
Centerpartiet har hela tiden värnat vattenspeglarna uppströms Nykvarnsdammen. Vi har
fortfarande den uppfattningen att kulturlandskapet, som är flera hundra år, skall bevaras.
Vattennivån i Moraän uppströms Nykvarnsdammen skall bevaras på den nivå som är idag.
Med en "förbifart" för fisk, och samma vattennivå som idag uppströms Nykvarnsdammen är
det en bonus för kulturlandskapet, en bonus för Järna.

Per-Anders Fritshammar (C)

