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§ 45 Fastställande av dagordning
Utgår från dagordningen
• Ärende 21. Läsårstider höstterminen 20 l 7 - vårterminen 2020
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar.
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§53 Information från
sa m hällsbyggnadskonto et/ planen h eten
Dnr: Jä 16/94, Jä 17/04

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Hanna Becirovic och planchef Andreas Klingström informerar nämnden om
Uppdrag Nykvarnsvägen, Bostadsbygge vid Rönnvägen i Järna samt Förtätningsmöjligheter
inom Järna.

Uppdrag Nykvarnsvägen
Nykvarnsvägen är i dagsläget en trafikfarlig väg med anslutande utfarter och dålig sikt. Den
nuvarande detaljplanen antogs 1963 och anger att Nykvarnvägen är en lokalgata som egentligen
ska vara rakare. Kontoret utreder nu olika möjligheter att göra om vägen i enlighet med den
gällande detaljplanen men införa en rondell för att minska hastigheten samt uppföra
bullerskydd. Man måste hitta ett sätt för att bevara gång- och cykelvägen som är mycket viktig
för de boende i området. Becirovic visar bilder på förslag som kontoret har arbetat fram.
Förslag till strukturplanför Järna- Rönnvägen.
Runt Rönnvägen pågår en rad olika utvecklingsprojekt med olika fastighetsägare och
intressenter. Bland annat har en planansökan kommit in och Telge Bostäder ser nu över sitt
område och vad man har för utbyggnadsmöjligheter. Planenheten tittar nu på vad som krävs för
att kunna bygga ut området, man arbetar, tillsammans med en plankonsult, fram en strukturplan
för att kunna samarbeta med alla olika intressenter. BoKlok-projektet pågår men man tittar på
möjligheterna att anvisa ytterligare mark, de har i dagsläget en gällande markanvisning men
ännu inga giltiga byggrätter, planprocessen tar sin tid. Kontoret kommer vilja ha en dialog med
nämnden i arbetet med strukturplan för Rönnvägen och till nästa sammanträde räknar kontoret
med att komma fram med ett beslutsärende till nämnden. Man vill, i arbetet med strukturplanen,
också bjuda in till en workshop där boende i området tillsammans med t.ex. ungdomar, politiker
och företagare närvarar och ger sin bild av vad området behöver.
F örtätningsmöjtigheter inom Järna
Kontoret har gjort en inventering av de befintliga detaljplaner som finns i Järna för att se var det
finns möjlighet till förtätning. Becirovic och Klingström visar bilder på de områden som
kontoret bedömer går att förtäta ytterligare samt områden som redan är planerade för
bostadsbygge. Nämnden diskuterar tillsammans med tjänstemännen, för- och nackdelar med de
olika förtätningsmöjlighetema.
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§ 54 Förslag om att bilda ett naturreservat av lärnas
tätortsnära skog (bordlagt Järna kdn 2012-06-19 § 118)
Dnr: Jä 12/41
Sammanfattning av ärendet
Nätverket "Bevara Järnaskogen" har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om
att göra ett cirka 170 ha stort skogsområde norr om Järna tätort till naturreservat. I det förslag,
om fördjupad översiktsplan för Järna tätort, som kommer att ställas ut nu under sommaren 2012
har ändringar gjorts jämfört med samrådsförslaget.
Dessa ändringar innebär att medborgarförslagets önskemål om att bevara aktuellt skogsområde
bör kunna tillgodoses utan att göra området till naturreservat.
Miljökontoret föreslår därför att kommundelsnämnden avstyrker motionen om att bilda
naturreservat men att samtidigt låta förslaget få tjäna som ett underlagsmaterial för framtida
detaljplaner i området. Vid mötet närvarade allmänheten bakom medborgarförslaget att göra
naturreservat av Järnaskogen och förde sin talan.
Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse, 2012-05-21
Medborgarförslag från nätverket "Bevara Järnaskogen", inlämnat till stadskansliet 2012-03-21
Karta över området som föreslås som naturreservat
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att besluta i enlighet med förslag från
socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) att:
Ansvar för beredning och beslut om naturreservat hör till miljönämnden och Järna
kommundelsnämnd hänvisar därför ärendet vidare till ansvarig nämnd med följande medskick:
Järna kommundelsnämnd ser att den aktuella tätortsnära siwgen är viktig för många Järnabor,
framför alltför rekreation och friluftsliv. Området runt Logsjön har potential att utvecklas med
avseende på tillgänglighet och naturvärden. Siwgen gränsar till Ljungbackens IP och därifrån
utgår motionsspår och elijusspår som används flitigt. I närheten finns flera skolor och förslwlor
som använder siwgen som plats för lek och undervisning. Därför avser nämnden att framöver
utveckla Järnaskogen som grönområde för att uppfylla behovet av rekreation och tätortsnära
natur, med fokus på både tillgänglighet och naturvård. Vilka områden i och kring Järna som
bör skyddas för att utgöra framtida gröna kilar behöver tydliggöras i kommande
utbyggnadsstrategi och grönstrategi.

Benny Hansen (M) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till förslaget att bilda naturreservat.
Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Rabenius (L) yrkande.
Justerandes signum
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(forts. § 54 Dnr: Jä 12/41)
Proposition

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

Järna kommundelsnämnds beslut
Ansvar för beredning och beslut om naturreservat hör till miljönämnden och Järna
kommundelsnämnd hänvisar därför ärendet vidare till ansvarig nämnd med följande medskick:
Järna kommundelsnämnd ser att den aktuella tätortsnära skogen är viktig för många Järnabor,
framför allt för rekreation och friluftsliv. Området runt Logsjön har potential att utvecklas med
avseende på tillgänglighet och naturvärden. Skogen gränsar till Ljungbackens lP och därifrån
utgår motionsspår och elijusspår som används flitigt. I närheten finns flera skolor och förskolor
som använder skogen som plats för lek och undervisning. Därför avser nämnden att framöver
utveckla Järnaskogen som grönområde för att uppfylla behovet av rekreation och tätortsnära
natur, med fokus på både tillgänglighet och naturvård. Vilka områden i och kring Järna som bör
skyddas för att utgöra framtida gröna kilar behöver tydliggöras i kommande utbyggnadsstrategi
och grönstrategi.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Miljönämnden

Justerandes signum

~/1v ~'R

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll l 2017-04-04 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

31 (46)

§ 55 Tunaskogens naturreservat - yttrande över
förslag/ samhällsbyggnadskontoret
Dnr: Jä 13/98
Sammanfattning av ärendet
Miljökontoret har upprättat förslag om att bilda naturreservat för Tunaskogen i Järna tätort samt
upprättat en skötselplan för reservatet.
Samhällsbyggnadskontoret har berett ärendet och avger förslag till yttrande, som svar på
remissen.

Samhällsbyggnadskontoret avstyrker lokaliseringen av naturreservatet i Tunaskogen, Järna.
Området finns med i den långsiktiga planeringen för framtida bostäder och ett naturreservat
skulle omöjliggöra en eventuell framtida utveckling av Järna tätorts östra delar. Osäkerheten om
hur Ostlänkens framtida sträckning ser ut, talar också för att markanvändningen i dagsläget inte
bör låsas definitivt i formen av ett naturreservat.
Om naturreservatet ändå blir aktuellt att inrätta föreslås vidare utredning för såväl den
geografiska omfattningen, den bästa typen av skydd för området samt för
reservatsföreskriftema.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2013-10-23
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, 2013-10-23
Miljökontorets förslag till beslut om bildandet av Tunaskogens naturreservat i Järna, Södertälje
kommun,2013-09-17
Protokollsutdrag Järna kommundelsnämnd, 2013-11-12 § 226
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att anta följande förslag från socialdemokraterna
(S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) som sitt svar på remissen och överlämna det till
miljönämnden:
Området som föreslås bli reservat är både stort och varierat med olika naturtyper. Läget gör
det lämpligt som utbyggnadsområde på lång sikt, samtidigt finns delar med natur som kan
behöva skyddas och vårdas. l dagsläget verkar det inte finnas ett särskilt stort besökstryck på
området, och det är heller inte ett område som efterfrågasför exploatering. För att tillgodose
framtidens behov av gröna kilar samt rekreationsvänlig tätortsnära natur i Järna behövs en
helhetssyn. Järna kommundelsnämnd avser att i kommande utbyggnadsstrategi samt
grönstrategi ta ett större grepp om dessa frågor.

Benny Hansen (M) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till förslaget att bilda naturreservat.
Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Rabenius (L) yrkande.
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(forts § 55 Dnr: Jä 13/98)
Proposition

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

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar följande förslag från socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet
(MP) som sitt svar på remissen och överlämnar det till miljönämnden:
Området som föreslås bli reservat är både stort och varierat med olika naturtyper. Läget gör det
lämpligt som utbyggnadsområde på lång sikt, samtidigt finns delar med natur som kan behöva
skyddas och vårdas. I dagsläget verkar det inte finnas ett särskilt stort besökstryck på området,
och det är heller inte ett område som efterfrågas för exploatering. För att tillgodose framtidens
behov av gröna kilar samt rekreationsvänlig tätortsnära natur i Järna behövs en helhetssyn. Järna
kommundelsnämnd avser att i kommande utbyggnadsstrategi samt grönstrategi ta ett större
grepp om dessa frågor.

Beslutet skickas till

Akten
Miljönämnden
Miljökontoret
Samhällsbyggnadskontoret/planenheten
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§ 56 Tunaskogens naturreservat - yttrande över
förslag/Kultur- och fritidskontoret
Dnr: Jä 13/98
Sammanfattning av ärendet
Miljökontoret har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av naturreservatet Tunaskogen i
Södertälje kommun.
Syftet med naturreservatet är främst att skydda en äldre, naturskogsartad skog. I reservatet finns
en nyckelbiotop i form av lövträdsdominerad lövskog och andra objekt med stora naturvärden.
I området finns rikligt med fornlämningar och andra kulturmiljövärden.
Miljökontorets förslag att bilda naturreservat Tunaskogen är mycket välmotiverat. Området kan
fä stor betydelse för det rörliga friluftslivet. I kombination med bevarandet av artrika natur- och
kulturmiljöer stärks skyddsvärdet, för att motivera bildandet av reservatet. Kultur- och
fritidsnämnden föreslås därför tillstyrka miljökontorets förslag att bilda Tunaskogens
naturreservat. Åtgärder för att förbättra områdets tillgänglighet betonas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2013-09-23
Protokollsutdrag Järna kommundelsnämnd, 2013-11-12 § 227
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att anta följande förslag från socialdemokraterna
(S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet (MP) som sitt svar på remissen och överlämna det till
miljönämnden:
Området somföreslås bli reservat är både stort och varierat med olika naturtyper. Läget gör
det lämpligt som utbyggnadsområde på lång sikt, samtidigt finns delar med natur som kan
behöva skyddas och vårdas. I dagsläget verkar det inte finnas ett särskilt stort besökstryck på
området, och det är heller inte ett område som efterfrågasfor exploatering. För att tillgodose
framtidens behov av gröna kilar samt rekreationsvänlig tätortsnära natur i Järna behövs en
helhetssyn. Järna kommundelsnämnd avser att i kommande utbyggnadsstrategi samt
grönstrategi ta ett större grepp om dessa frågor.
Benny Hansen (M) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Viveca Rabenius (L) yrkar avslag till förslaget att bilda naturreservat.
Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Rabenius (L) yrkande.
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(forts § 56 Dnr: Jä 13/98)

Proposition

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

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden antar följande förslag från socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) och miljöpartiet
(MP) som sitt svar på remissen och överlämnar det till miljönämnden:
Området som föreslås bli reservat är både stort och varierat med olika naturtyper. Läget gör det
lämpligt som utbyggnadsområde på lång sikt, samtidigt finns delar med natur som kan behöva
skyddas och vårdas. I dagsläget verkar det inte finnas ett särskilt stort besökstryck på området,
och det är heller inte ett område som efterfrågas för exploatering. För att tillgodose framtidens
behov av gröna kilar samt rekreationsvänlig tätortsnära natur i Järna behövs en helhetssyn. Järna
kommundelsnämnd avser att i kommande utbyggnadsstrategi samt grönstrategi ta ett större
grepp om dessa frågor.

Beslutet skickas till
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§ 57 Information från säkerhetsavdelningen
Dnr: Jä l 7/04
Sammanfattning av ärendet
Per Tegel, säkerhetschef och Åke Martinsson, samordnare vid säkerhetsavdelningen informerar
om Södertälje kommuns arbete kring krisplaner. Tegel och Martinsson presenterar kommunens
styrdokument vad gäller krishantering, Krisplan 2015-2018.
Det är lagstadgat att alla Sveriges kommuner måsta ha en fungerande krishantering och ansvara
för krishanteringen inom kommunens geografiska område, samt ansvarar för att kunna
samarbeta krishanteringen tillsammans med andra aktörer inom kommunens geografiska
område. Krisplan 2015-2018 beskriver en gemensam modell för krishantering, modellen utgår
från en oönskad händelse av generell typ och alla aktörer i kommunens organisation ska oavsett
händelse utgå från modellen i krisplanen. Kommunens olika organisationer har
krisledningsgrupper som utbildas i krisledningsmetodik och man utgår då från Krisplan 20152018. Som komplement till krisplanen finns en akutplan som ska finnas på alla kommunens
enheter, verksamheter och arbetsplatser. Vid händelse av extraordinär situation finns det i
kommunen en krisledningsnämnd som kan aktiveras vid behov.
Tegel och Martinsson uppmanar ledamöterna att höra av sig till säkerhetsavdelningen med
eventuella frågor samt om man observerar något som man vill uppmärksamma
säkerhetsavdelningen på, kontaktuppgifterna är:
Mailadress: sakerhet@sodertalje.se
Telefon: 08-523 O 3131
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§ 58 Information från kultur- och fritidskontoret
Dnr: J ä 17/04

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidskontoret informerar om foreningsbidrag och foreningsstöd. Kontoret reviderar
och utvärderar regelbundet foreningsbidragsreglema. Alla foreningar som f'ar foreningsbidrag
ska uppfylla reglerna, gör man inte det så får man omarbeta sin forening for att kunna leva upp
till kraven.
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§ 59 Avtal för Kulturföreningen Urban Companys
kulturverksamhet "Gula Villan" (återremiss 2017-02-28 §
38)
Dnr: Jä l 7/20

Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Urban Company i Järna har inkommit med en ansökan om ett föreningsbidrag
på 200 tkr för kulturverksamheten i Järna. Föreningen har haft ett bidrag på 200 tkr per år för
föregående avtalsperiod 2014-20 16. Avtalet har omarbetats för att bättre kunna följa upp
föreningens verksamhet och nu förslås införa likalydande skrivningar som med avtalet för
futurum ABF.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-27
Avtalet för 2017-2019
Verksamhetsberättelse 2015 för kulturföreningen Urban Company
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att uppdra till
kultur- och fritidskontoret att redovisa en plan för hur Gula villan ska göras tillgänglig för
rörelsehindrade, planen ska redovisas på nämndens sammanträde i juni.

Järna kommundelsnämnds beslut
l . Kommunen tecknar avtal med föreningen för en avtalsperiod på tre år 20 l 7-2019.
2. Nämndordförande ges i uppdrag att teckna erforderligt avtal.
3. Nämnden uppdrar till kultur- och fritidskontoret att redovisa en plan för hur Gula villan
ska göras tillgänglig för rörelsehindrade, planen ska redovisas på nämndens
sammanträde i juni.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 60 Ansökan om driftsbidrag för Futurum 2017
Dnr: J ä 17/34

Sammanfattning av ärendet
Arbetarrörelsens bildningsförbund i Södertälje, (ABF) erbjuder sig att fungera som en aktör som
aktivt arbetar för att genom egna och andra arrangörer ansvara för att utveckla verksamheten på
Futurum. ABF erbjuder sig även för att svara för att den tekniska utrustningen. Som ersättning
för detta föreslår ABF att föreningen själva f'ar behålla intäkterna från uthyrning samt att
ersättning utgår för att underhålla den tekniska utrustningen.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att ABF beviljas bidrag på 200 000 kronor för 2017 samt att
föreningen får behålla intäkterna från lokaluthyrningen och entreavgifter.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-23
Förslag till avtal, 2017-03-24
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.

Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden beviljar ABF i Södertälje Nykvarn 200 000 kronor i driftsbidrag för 2017.
2. Nämnden uppdrar åt kultur- och fritidskontoret att teckna avtal med ABF för 2017.
Medskick

Kommundelsnämnden uppdrar till kontoret att fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa
Futurum.

Beslutet skickas till

Akten
Kultur- och fritidskontoretfAnders Siljelöf

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Information från utbildningskontoret
Dm: Jä 17/04
Sammanfattning av ärendet
GrundskolechefMonica Sonde och administrativ chefvid Järna grundskola Per Häggman
informerar nämnden om den ekonomiska situationen på Järna grundskola. Skolan har i nuläget
ett underskott som vid årets slut skulle innebära 4,4 miljoner om verksamheten fortgick som
vanligt, vissa åtgärder har dock redan satts in och underskottet prognostiseras bli något mindre
än förväntat. Sonde och Häggman redovisar olika faktorer som ligger till grund for underskottet,
som i sig inte är någon överraskning. Det handlar enkelt om en rad intäktsminskningar och
kostnadsökningar som verksamheten har kunnat se ska komma och nu ska möta i en åtgärdsplan
som nämnden ska fatta beslut om vid nästa sammanträde.
Sonde och Häggman redovisar olika alternativ till åtgärder for att nå en budget i balans,
nämnden diskuterar tillsammans med tjänstemännen de olika åtgärdsförslagen.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

111v Vt

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Yttrande över motion av David Winerdal (KD)
"Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"
Dm: Jä 16/86
Sammanfattning av ärendet
I en motion från David Winerdal (KD) föreslås att en inventering av befintliga anslagstavlor i
kommunen bör ske. Utifrån kartläggningen kan kommunen få en överblick över befintliga
anslagstavlors placering och skick.
Motionären föreslår också att vi ser över vilka offentliga platser det saknas möjlighet att
informera och annonsera på samt att förslag lämnas på hur många nya anslagstavlor som
behöver sättas upp.
Södertälje kommun har idag inga anslagstavlor uppsatta på offentlig mark där enskilda kan
annonsera fritt.
Samhällsbyggnadskontoret har haft ett samverkansmöte med Destination Södertälje (Ksk),
kultur- och fritidskontoret (Kot) samt kommunikationsavdelningen (Ksk). På detta möte
beslutades att om frågan behöver utredas är det kommunikationsavdelningen som ska ta reda på
vilka sätt medborgare, föreningar och politiska gemenskaper ska ges möjlighet att bli hörd.
Därefter behöver de utreda hur och var detta ska ske.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-09
Motionen, 2016-10-18
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet för att återkomma till
nämnden med ett svar som är förenligt med Järna kommundels nuvarande situation vad gäller
offentliga anslagstavlor.
Benny Hansen (M), Viveca Rabenius (L) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till
ordförandens yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden återremitterar ärendet för att återkomma till nämnden med ett svar som är förenligt
med Järna kommundels nuvarande situation vad gäller offentliga anslagstavlor.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande
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§ 63 Utvärdering av politikerhörnan (bordlagt i Järna kdn
2017-02-28 § 40)
Dnr: Jä 17/12
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 het 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 bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att
uppdra till kommunstyrelsens kontor att, i samarbete med Järna kommundelsnämnd, planera för
en fortsättning av politikerhörnan under hösten 2017.
Järna kommundelsnämnds beslut
l. Nämnden godkänner utvärderingen av politikerhörnan.
2. Nämnden uppdrar till kommunstyrelsens kontor att, i samarbete med Järna
kommundelsnämnd, planera för en fortsättning av politikerhörnan under hösten 2017.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsens kontor/Rebecka Ryblad

Justerandes signum

l/R

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Nämndledamöter informerar
Dm: Jä 17/04
Roland Håkansson (MP) vill uppmärksamma nämnden på att han, genom att vara
kommundelsnämndens kontaktpolitiker i kommunala handikapprådet (KHR), kan vara
behjälplig om någon av ledamöterna vill väcka ärenden i KHR för att lyfta
funktionshinderperspektivet Håkansson vill poängtera vikten av att alla verksamhet i Södertälje
kommun ska vara tillgängliga och fungera för alla, kommunen har ett handikappelitiskt program
som man kan vända sig till för att se kommunens politiska ambition.
Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden om:
•
•

Politikerhörnan imorgon, onsdagen den 5/4 kl. 16.00-17.30, temat är träd och naturvård.
Företagarfrukost på Kallfors golfklubb den 27 april där stadsdirektören ska närvara.
Inbjudan med mer information kommer.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum
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Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Kontoret informerar
Dnr: Jä l 7/04

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om inbjudan från Destination Södertälje gällande
Bredbandsträffi Hölö-Mörkö bygdegård, imorgon onsdag 5/4 kl. 07.30.

Kopia skickas till

Akten

Anslagsdatu m

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Anmälningsärenden
Dnr: Jä l 7/04
Kommunfullmäktige
•

Protokollsutdrag 2017-02-27 § 26 "Byggbonus 2016"

Samhällsbyggnadskontoret
•

Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmestuga, lavesta 16:1, 2017-02-03

Revisorerna i södertälje kommun
•

Revisionsplan 2017, 2017-02-27

Järna kommundelsnämnd
•
•
•
•

överklagan Säby 5:1, 2017-02-28
Brev från allmänheten, "Fioravägen", 2016-11-09, Svar från samhällsbyggnadskontoret, 201611-21
Avtal med Järna hembygdsförening i södertälje, 2017-03-09
Brev från allmänheten "ang. ungdomsbrottsligheten i Järna" 2017-03-07, svar från Hanna
Klingborg 2017-03-09

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

l

2017-04-04
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kommun
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§ 67 Delegationsbeslut
Dnr: Jä l 7/03
Samhällsbyggnadskontoret
•
Ansökan avskrivs, Skilleby 4:38, SBN 2016-01862, 2017-03-07
•
Ansökan avskrives, Håknäs 4:42, SBN 2016-00477, 2017-02-22
Ansökan avvisas, Rödklövern 4, SBN 2016-01456, 2017-02-27
•
•
Ansökan avvisas, Kallfors 1:133, SBN 2015-00274, 2017-02-27
•
Ansökan avskrives, Kallfors 1:257, SBN 2015-02889, 2017-02-28
•
Ansökan avskrives, Kallfors 1:280, SBN 2015-02984, 2017-02-28
•
Ansökan avskrives, Kallfors 1:284, SBN 2015-02989, 2017-02-28
Ansökan avskrives, Övereneby 1:19, SBN 2016-00829, 2017-03-06
•
•
Ansökan avskrives, Övereneby 1:10, SBN 2016-00828, 2017-03-06
•
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av tält, Verkstaden 11 och 12, SBN 2016-01484, 201702-08
•
Startbesked, Kallfors 1:230, SBN 2016-02396, 2017-02-14
Startbesked, Kallfors 1:231, SBN 2016-02397, 2017-02-14
•
•
Startbesked, Kallfors 1:269, SBN 2016-02405, 2017-02-17
•
Ärendet avskrivs, Kallfors 1:197, SBN 2016-02319
•
Slutbesked, Solstenen 4, SBN 2015-01419, 2017-02-09
•
Startbesked, Kallfors 1:298, SBN 2016-00701, 2017-02-09
•
Startbesked, Ene 4:222, SBN 2016-01775, 2017-02-22
Startbesked, Kallfors 1:278, SBN 2016-02418, 2017-02-15
•
•
Startbesked, Kallfors 1:279, SBN 2016-02419, 2017-02-15
•
Startbesked, Kallfors 1:277, SBN 2016-02417, 2017-02-15
Startbesked, Kallfors 1:276, SBN 2016-02413, 2017-02-15
•
•
Startbesked, Kallfors 1:275, SBN 2016-02410, 2017-02-15
•
Startbesked, Kallfors 1:270, SBN 2016-02406, 2017-02-15
•
Startbesked, Kallfors 1:271, SBN 2016-02407, 2017-02-15
•
Startbesked, Kallfors 1:274, SBN 2016-02409, 2017-02-15
•
Bygglov, Kallfors 1:4, SBN 2016-02780, 2017-02-15
Ärendet avslutas, Ogan 1:42, SBN 2014-02060, 2017-02-17
•
•
Startbesked, Kallfors 1:268, SBN 2016-02403, 2017-02-14
•
Startbesked, Kallfors 1:235, SBN 2016-02401, 2017-02-14
•
Startbesked, Kallfors 1:233, SBN 2016-02399, 2017-02-14
Startbesked, Kallfors 1:232, SBN 2016-02398, 2017-02-14
•
•
Startbesked, Kallfors 1:234, SBN 2016-02400, 2017-02-14
•
Bygglov, Kallfors 1:201, SBN 2016-03004, 2017-02-20
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:310, SBN 2016-0853, 2017-03-07
•
•
Startbesked, Kallfors 1:310, SBN 2016-00853, 2017-03-07
•
Slutbesked, Skilleby 4:56, SBN 2016-01921, 2017-03-15
•
Slutbesked, Överjärna-tuna 5:1, SBN 2017-00111, 2017-03-03
•
Slutbesked, Oga n 1:13, SBN 2017-00099, 2017-03-14
•
Slutbesked, Ytterjärna-nibble 1:11, SBN 2016-00090, 2017-03-13
•
Slutbesked, Sjögurkan 3, SBN 2017-00137, 2017-03-13
•
Startbesked, Ogan 1:13, SBN 2017-00099, 2017-03-13
•
Ansökan avskrivs, Håknäs 12:4, SBN 2017-00516, 2017-03-21
Justerandes signum

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l 2017-04-04 l Södertälje kommun l Järna kommundelsnämnd

Protokoll fört vid slutsamråd, kallfors 1:300, SBN 2016-01817, 2017-03-1S
Slutbesked, Kallfors 1:300, SBN 2016-01817, 2017-03-1S
Bygglov, Vagnsmeden S, SBN 2016-01029, 2017-03-24
Rivningslov med startbesked, Älvan 2, SBN 2017-00421, 2017-03-22
Startbesked, Kallfors 1:322, SBN 2016-02249, 2017-03-24
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd, Kallfors 1:322, SBN 2016-02249, 2017-03-13
Slutbesked, Fästningen 1, SBN 2016-01224, 2017-03-23
Bygglov med startbesked, Billsta 7:S, SBN 2016-008S4, 2017-03-22
Bygglov med startbesked, Snäckan 3, SBN 2016-01628, 2017-03-23
Startbesked, Trollungen 1, SBN 2016-02220, 2017-03-27

Kultur- och fritidskontoret
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-03-01, nr 17-06, § 06

Utbildningskontoret
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-02-22, nr 17-04, § 4

Kommunstyrelsens kontor
•

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-02-27, nr 17-0S, §s

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

t~~ v~

Anslagsdatum

2017-04-07

Utdragsbestyrkande
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