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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S), 1: vice ordförande 
Ingvar Karlsson (S) 
Katja Nilsson (S), §§ 71-86 
Hanna Klingborg (MP), ordförande 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M), 2: vice ordförande,§§ 68-73 
Benny Hansen (M) 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Jacob Kiehn Jensen (S), tjänstgörande ersättare för Ewert Sjöstrand (SJ 
Annika Berg (S), tjänstgörande ersättare för Katja Nilsson (SJ§§ 68-70 
Tomas Fogelqvist (MP) 
Roland Håkansson (MP) 
Peter Berndts (M), tjänstgörande ersättare för Michael Andersson (MJ § § 7 4-77 
Per Holmgren (M), tjänstgörande ersättare för Michael Andersson (M) §§ 78-86 
Tina Karlsson (C), §§ 68-72 
Lennart Johansson (-) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Johan Hagland, samhällsbyggnadsdirektör 
Andreas Klingström, planchef 
Magnus Bengtsson, projekt- och exploateringschef 
Magnus Lundin, utredare kommunstyrelsens kontor 
1 person från allmänheten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Fastställande av dagordning 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 

4 (30) 
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§ 69 Ekonomisk information 

Dnr: Jä 17/04 

Underlag 
Managementrapport mars 2017 - Jäma kommundelsnämnd 

Kopia skickas till 
Akten 

Just:wr.:gnum V An slagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 

5 (30) 
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§ 72 Utbildning i Plan- och bygglagen PBL 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland informerar nämnden om plan- och bygglagen (PBL). 
Hagland förklarar lagens ursprung, dess historik samt hur den ser ut idag. Han beskriver också 
vad PBL stadgar som en byggnadsnämnds uppgift, när bygglov krävs, vad som krävs för att 
bevilja bygglovet samt hur det går till i praktiken, innebörden av marklov och rivningslov, 
strandskydd samt förhandsbesked. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ ve 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 73 Framtid lärna - muntlig information 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland informerar nämnden om projektet Framtid Järna. 
Underlagen för arbetet med Framtid Järna är bland annat Södertälje kommuns översiktsplan, 
och den fördjupade översiktsplanen för Jäma. 

Uppdraget Framtid Järna kom i och med Mål- och budget 2016-2018. Framtid Järna är ett 
paraplyprojekt för att utveckla tätorten så att fler får möjligheten att bo och verka i Jäma. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 74 Detaljplan för Nykvarnsvägen (del av Tavesta 1:248) 

Dnr: Jä 16/94, SBN 2017-00403 

Sammanfattning av ärendet 
2016-11-08 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av Jäma kommundelsnämnd att utreda 
förutsättningarna för en ekonomisk genomförbar och trafiksäkrare omdragning av 
Nykvamsvägen. Samhällsbyggnadskontoret skulle återkomma med förslag på lämplig åtgärd till 
nämndens sammanträde i mars. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Jäma kommundelsnämnd ger kontoret i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för del av Nykvamsvägen samt att skicka ut detaljplanen på samråd. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-20 
Protokollsutdrag 2016-12-06 § 176 "Uppdrag om Nykvamsvägen (bordlagt 2016-11-08 § 155)" 

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

Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande samt hänvisar till sitt tidigare 
lagda särskilda yttrande gällande Nykvamsvägen (2016-12-06 § 176, bilaga§ 176A). 

Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande samt hänvisar till sin tidigare lagda 
reservation gällande Nykvamsvägen (2016-12-06 § 176, bilaga§ 176). 

Benny Hansen (M) och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Nykvamsvägen, samt 

skicka ut detaljplanen på samråd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/planenheten 

Justerandes signum 

wl/ V( 
Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Farstanäs camping 

Dnr: Jä 17/41 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har, 2010, fattat beslut om intentionsavtal och plankostnadsavtal med 
Drömstugan i Sverige AB. Ett arbete med att upprätta en ny detaljplan har pågått med bl.a. flera 
samråd med Länsstyrelsen. 

Synpunkter från dessa samråd innebär att grunderna för intentionsavtalet inte är genomförbara 
(framförallt den privatisering som tomträtt skulle innebära) och samtal har förts mellan 
exploatören och kommunen. 

Under arbetets gång med detaljplanen framkom att Järna kommundelsnämnd överlåtit 
byggnaderna på campingen till verksamhetsutövaren. En sådan överlåtelse är emellertid inte 
möjlig då byggnaderna är ett fast tillbehör till fastigheten. Ägandet av byggnaderna har därför 
hela tiden varit kommunens. 

Med ovanstående som grund föreslår nu samhällsbyggnadskontoret att: 
• Verksarnhetsutövaren ersätts för de investeringar som genomförts på kommunens 
byggnader sedan 2007. 
• Plankostnadsavtal samt intentionsavtal mellan Södertälje kommun och Drömstugan i 
Sverige AB avslutas. 
• Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att färdigställa förslag till detaljplan. 
• Sarnhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att omförhandla arrendeavtalet med 
verksarnhetsutövaren och ersätta detta med ett hyresavtal. 

Beslutsunderlag 
Sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-24 
Förslag till avtal för avslut, 2016-06-07 
Förslag till avtal för byggnader, 2016-12-15 
PM, 2017-04-20 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 
Benny Hansen (M), Viveca Rabenius (L), Per-Anders Fritsharnmar (C) och Göran Lidman (SD) 

yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker i enlighet med sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-
03-24 förslag på avtal kring byggnader samt avslutar intentionsavtalet samt plankostnadsavtal 
med Drömstugan i Sverige AB samt uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att färdigställa 
arbetet med påbörjad detaljplan för området. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Magnus Bengtsson 

Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 76 Information från utbildningskontoret 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Lundin från kommunstyrelsens kontor redovisar hur kontoret arbetar när man tar fram 
befolkningsprognoser för kommunen. Befolkningsprognosen tas fram för en I O års period och 
revideras en gång per år. Lundin redovisar specifikt för Jäma kommundel hur man har gått till 
väga när man har arbetat fram prognosen samt hur utfallen blev. Lundin svarar på frågor från 
nämnden. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 77 Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 
2017 

Dm: Jä 17/39 

Sammanfattning av ärendet 

20 (30) 

Järna grundskolor har en ekonomi som inte är i balans. Underskottet beror på lägre intäkter samt 
ökade personalkostnader under 2017. Åtgärdsplanen motsvarar för 2017 besparingar på 2 403,8 
tkr. Åtgärderna som vidtas under 2017 förväntas inte ge en ekonomi i balans 2017. 
Helårseffekten ses först 2018 och då kommer skolans ekonomi att vara i balans. Kontoret 
föreslår att nämnden fastställer föreslagen åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-18 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret för att 
återkomma till nämnden med en konsekvensbeskrivning av de kostnadsanpassningar som 
behöver göras, och ett förslag som tar hänsyn till skolans långsiktiga kvalitetsutveckling. 

Susanne Bergström (S), Benny Hansen (M), Viveca Rabenius (L), Per-Anders Fritshammar (C) 
och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremittera Atgärdsforslagfor Järna grundskolors underskott 2017 till 
utbildningskontoret för att återkomma till nämnden med en konsekvensbeskrivning av de 
kostnadsanpassningar som behöver göras, och ett förslag som tar hänsyn till skolans långsiktiga 
kvalitetsutveckling. 

Särskilt yttrande 
Benny Hansen (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 77 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Robin Johansson 
Kommunstyrelsens kontor/Rebecka Adam 

Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Lokalöversyn Järna kommundel 

Dnr: Jä 17/35 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget är fritidsklubben på Jäma grundskola inhyst i "Gula huset" som ligger centralt i 
Jäma. Under höstterminen 2016 var 83 elever inskrivna på fritidsklubben från årskurs 4-6. 
Flertalet av dessa elever går i årskurs 4 och tillhör Jäma grundskola (50 barn) och Jäma friskola 
(22 barn). Järna kommundelsnämnd har gett utbildningskontoret i uppdrag att se över vilka 
olika alternativ som finns gällande möjliga lokaler för fritidsklubben med utgångspunkt i att 
lokalen ska användas effektivt samt upplevas tillgänglig och välkomnande för alla elever i 
Järna. 

Utbildningskontoret bedömer att det finns tre olika alternativ att ta ställning till: 
1. Fritidsklubben är kvar i "Gula Huset" och Järna grundskola ser över möjligheten att 

nyttja lokalen för ytterligare skolrelaterad verksamhet. 

2. Fritidsklubben flyttar sin verksamhet till Tavestaskolan respektive Eneskolan i redan 
befintliga lokaler. 

3. Fritidsklubben flyttar sin verksamhet till en annan plats än "Gula Huset" men inte till 
Tavesta eller Eneskolan, vilket innebär att en utredning måste göras gällande olika 
tänkbara alternativ. Detta förutsätter en förstudie där Telge Fastigheter AB, 
utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret ingår. Utredningen omfattar t.ex. 
vilka möjliga fastigheter som kan vara aktuella, byggtekniska bedömningar, ny 
detaljplan, bedömning av bokfört värde på "Gula huset", beräkning av eventuell 
nybyggnation eller anpassningsåtgärder mm. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-28 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret tillsammans 
med ärendet om Atgärdsforslag for Järna grundskolors underskott 2017 ( dagens sammanträde 
§ 77). 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremitterar Lokalöversyn Järna kommundel för att återkomma till nämnden 
tillsammans med ärende Atgärdsforslag for Järna grundskolors underskott 2017 ( dagens 
sammanträde § 77). 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
(utbildningsverksamheten) 

Dnr: Jä 17/38 

Sammanfattning av ärendet 

22 (30) 

Patientsäkerhetslagen(2010:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso-och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäkerhetsberättelsen för 2016 redovisas hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-05 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, 2017-03-01 
Bilaga, Kvalitetsberättelseför Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun, 2016-11-01 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, daterad 2017-03-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 80 Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020 

Dnr: Jä 17/29 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret föreslår läsårstider för läsåren 2017 /18, 2018/19 och 2019/20 för 
grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän förskola omfattas av 
läsårsförläggningen. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden godkänner läsårstider enligt 
utbildningskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-06 
Utbildningskontorets förslag till läsårstider 2017 /18, 2018/19 och 2019/20 för grundskola, 
särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän förskola omfattas av läsårsförläggningen. 

lärna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner utbildningskontorets förslag till läsårsförläggning för läsåren 2017/2018, 
2018/2019 och 2019/2020. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ 11 "-

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 81 Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020 

Dm: Jä 17/25 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och klimatprogrammet för Södertälje kommun 2017-2020 har kommit på remiss till 
Järna kommundelsnämnd. Miljö- och klimatprogrammet anger vad kommunen (inklusive Telge 
AB och hel- och delägda dotterbolag) som organisation ska göra på kort och lång sikt för att 
skapa en god ekologiskt hållbar utveckling. Miljö- och klimatprogrammet ersätter 
styrdokumenten Miljöprogrammet och Klimatstrategin (båda med giltighetstiden 2013-2016). 
Kommundelsnämnden berörs av delar i Miljö- och klimatprogrammet. Järna 
kommundelsnämnd föreslås tillstyrka förslaget till Miljö- och klimatprogram 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-04-07 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att tillstyrka Miljö- och klimatprogrammet för 
Södertälje kommun 2017-2020 med tillägg att: 

1. Programmet bör lyfta förutsättningarna för ett miljö- och klimatsmart boende på 
landsbygden, även utanför kollektivtrafiknära lägen. 

2. Ett förtydligande i programmet om hanteringen av utsläppen i Östersjön utifrån ett 
skärgårdskommunperspektiv. En frisk Östersjö är en förutsättning för kommunens 
framtida utveckling. 

3. Programmet kontinuerligt följs upp av Järna kommundelsnämnd. 

Per-Anders Fritshammar (C) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020 med tillägg 
att: 

1. Programmet bör lyfta förutsättningarna för ett miljö- och klimatsmart boende på 
landsbygden, även utanför kollektivtrafiknära lägen. 

2. Ett förtydligande i programmet om hanteringen av utsläppen i Östersjön utifrån ett 
skärgårdskommunperspektiv. En frisk Östersjö är en förutsättning för kommunens 
framtida utveckling. 

3. Programmet kontinuerligt följs upp av Järna kommundelsnämnd. 

Särskilt yttrande 
Per-Anders Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga § 81 

Justerandes signum 

~ tle_ 
Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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(forts.§ 81 Dnr: Jä 17/25) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Christine Strandberg och Ebba Jordelius 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 
Kultur och fritidskontoret/ Åsa Hammar Wallin 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 

Anslagsdatum 

2017-05-10 

Utdragsbestyrkande 

25 (30) 
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§ 82 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL
trafiken 2017 /2018 

Dnr: Jä 17/37 

Sammanfattning av ärendet 

26 (30) 

Rebecka Ryblad från kommunstyrelsens kontor informerar om samhällsbyggnadskontorets 
yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018. Yttrandet är inte klart för 
kommundelsnämnden att fatta beslut om på dagens sammanträde och kommunstyrelsens kontor 
föreslår därför att nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför 
trafiliförändringar i SL-trafiken 2017/2018 till Järna kommundelsnämnds presidium för att 
hinna lämna in nämndens synpunkter innan det att remisstiden har löpt ut. Nämnden utsåg 
presidiet till utskott 2015-02-05 § 13 . 

Underlag 
Utdrag ur trafikförvaltningens remiss (Södertäljes delar) inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2017/2018 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför trafiliförändringar i 
SL-trafiken 201712018 till Järna kommundelsnämnds presidium. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Eklind 
Järna kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ ~ 2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 17 /04 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar: 

• På grund av branden på fritidsgården är verksamheten i lokalerna stängd till v. 21, 
fritidsgården har lagt upp ett schema för andra olika aktiviteter och platser att vara på 
under den här tiden. 

• Järna kommundel kommer att bli ett område för föreningsnattvandring. Kultur- och 
fritidskontoret kommer att gå ut med en förfrågan till föreningarna i Jäma om att 
nattvandra, en ersättning utgår till föreningarna för att nattvandra under fredagar och 
lördagar. 

• Med anledning av de bränder som har varit i Järna den senaste tiden är fritidsgården och 
kommunpolisen inbjudna till nämndens sammanträde den 30 maj. 

• Gällande etableringen vid Norrtuna. Ett företag som heter VIDA Logistic ska etablera 
sig intill Norrtuna och det finns nu en oro bland boende på Norrtuna om en ökad 
lastbilstrafik. Etableringen kommer att innebära ökad trafikering men är tillåten i och 
med att detaljplanen medger lättare verkstadsindustri. Kommunen arbetar med att öka 
trafiksäkerheten och minska bullret. 

Susanne Bergström (S) informerar om politikermöte på bibilioteket igår 3/5 då 35 personer från 
allmänheten närvarade. Temat var Bostäder och samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland var 
inbjuden som gäst. Bergström delger att hon själv upplevde mötet som mycket positivt. Nästa 
politikermöte hålls den första onsdagen i juni månad klockan 16.00-17 .30. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 84 Kontoret informerar 

Dnr: Jä 17 /04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om Cykelkampen 2017, Södertälje kommun tävlar mot 
andra städer i Europa. Ryblad uppmanar ledamöterna att läsa mer på Södertälje kommuns 
hemsida samt ladda ner gratisappen Naviki och anmäla sig. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-10 
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§ 85 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 17/04 

Järna kommundelsnämnd 
• Avtal med föreningen Järna Pop Up inom Södertälje 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Delegationsbeslut 

Dm: Jä 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Slutbesked, Sjögurkan 1, SBN 2017-00366, 2017-04-20 

• Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:240, SBN 2015-00812, 2017-04-12 

• Startbesked, Kallfors 1:291, SBN 2016-02159, 2017-04-05 

• Startbesked, Stenmåran 1, SBN 2017-00661, 2017-04-06 

• Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:249, SBN 2014-01604, 2017-04-10 

• Marklov med startbesked för trädfällning, Speceristen 5, SBN 2016-01863, 2017-04-11 

• Ansökan avskrivs, Kallfors 1:4, SBN 2017-00084, 2017-04-18 

• Ansökan avvisas, Borggården 3, SBN 2016-02425, 2017-04-04 

• Ansökan avskrivs, Håknäs 12:13, SBN 2017-00659, 2017-04-04 

• Ansökan avskrivs, Kolaren 6, SBN 2016-01832, 2017-04-04 

• Bygglov med startbesked, Skäve 1:17, SBN 2016-01249, 2017-04-03 

• Ansökan avskrivs, Kallfors 1:256, SBN 2015-02848, 2017-04-05 

• Bygglov, Kallfors 1:297, SBN 2017-00341, 2017-03-29 

• Startbesked, Sommaren 5, SBN 2017-00674, 2017-03-29 

• Startbesked, Ytterjärna-Kjulsta 3:4, SBN 2016-00535, 2017-03-29 

• Slutbesked, Trollet 5, SBN 2016-01975, 2017-03-29 

• Startbesked, Verkstaden 11, SBN 2016-01484, 2017-03-01 

• Ansökan avskrivs, Ene 9:1, SBN 2017-00607, 2017-03-30 

Kommunstyrelsens kontor 

• Protokoll stadsdirektörens beslutanderätt, "Tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader, 
2017-04-24 § 53 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signuy f:._ An slagsdatum 

2017-05-10 
Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande i ärende 17 Järna kommundelsnämnd 2017-05-04. 

Remisssvar: Miljö och klimatprogram 2017-2020. 

Dnr: Jä 17 /25. 

Centerpartiet lämnar bifogad skrivelse som särskilt yttrande i ärende 17. 

Järna dag som ovan . 

.... P.ea. .. G,n.~~ 
Per-Anders Fritshammar ( ( ) 



Kommentarer till Miljö o Klimatprogrammet. 

sid4 Södertålje v· ycke 
i miljö- och klimatarbetet! 
sid 6 Interna dokument 
ANDRA PROGRAM OCH PLANER SOM HAR KOPPLINGAR TILL 
MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGAN ÄR: folkhälsoprogram, 
avfallsplan, VA-plan, miljöprogram för byggande och ... 

Saknas plan för näringslivsstrategi / näringslivspolicy 

sid7 Mark och vatten 
Mål 1 stycket punkt 4 
Skyddszoner längs åar och vattendrag 

Inget strandskydd på vanliga diken 
sid 8 punkt 5 
Kommunens skogar är till för kommunens 

invånare och ska brukas och skötas så att mångfalden 
av värden och funktioner bevaras och 
utvecklas. Skogens sociala och biologiska värden 
ska kartläggas, utvecklas och tillgängliggöras 
för kommunens invånare. 

Måste kompletteras med aktivt skogsbruk för att även ha större områden 
med levande träd som renar luften 

punkt 7 Björn kollar 

" 
sid10 Kl1mat och ene 

Målb ' ld 20/ 0 
g1 

Det nationella ramverket för klimat 
med styrmedel och investeringar har möjliggjort stora 
lokala utsläppsminskningar som styrt utvecklingen mot 
hållbara val för transporter, bostäder, konsumtion och 
beteende. 

tillåta bebyggelse i anslutning till både redan 
befintlig bebyggelse och ny bebyggelse på landsbygden. 

Man skall kunna bo där man vill 

Kommunen har utvecklat en hållbar 
bebyggelsestruktur och infrastruktur som stimulerar 
medborgare och företagare att resa med kollektivtrafik 
cykla och gå. 

Saknas visioner för framtida biltrafik 

M lul 
Kravställning i exploateringsavtal. 

t.ex. Krav på laddstolpar vid bygglov 

Sid 12 Fossilbränslefri och energieffektiv kommunal organisaf on 2020 
Må 

stycke l 
Resandet med egen 
bil i tjänsten har minskat till förmån för arbetsresor 
med cykel, gång och kollektivtrafik. Infrastrukturen 
för el-laddstolpar är utvecklad och skapar förutsättningar 



för kommunens anställda och förtroendevalda 
att vid resor med kommunens fordon resa i el- eller 
miljöfordon. 

Minska totala antalet tjänsteresor till förmån för modern IT-teknik 

Stycke 1 Riktlinjer för fordon och drivmedel följs. 

Energisnåla fordon vid upphandling 
energieffektivisera användning av fordon, 
t.ex. med inbyggd gps för uppföljning 

Stycke 3 Minska andelen tjänsteresor med egen bil till 
förmån för tjänste- och arbetsresor med kollektivtrafik, cykel och gång. 

Ta bort ordet egen, bil kan betraktas som kollektiv när samåkning görs. 

Stycke 3 punkt 3 samt bilpool till såväl befintlig som ny personal. 
till personalen 

Sid I6 

Bebyggelse och tra sporte 
Målbild 2040 
8 raden: Kollektivtrafiken är väl utbyggd och knyter samman staden. 

Kollektivtrafiken är väl utbyggd och knyter samman hela Kommunen 

Mål 
stycke 1 punkt 3 framför allt mindre projektörer, 

alla projektörer 

sid 17 stycke 4 
Andelen kollektivtrafiknära boenden ska öka genom att planera bostadsområden med goda 

förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik (max 400 meter till kollektivtrafik). 

Kollektivtrafiken byggs ut så att man kan bo i hela kommunen. tillåta 
förtätad bebyggelse på landsbygden så att kollektivtrafik kan bli lönsam 
på fler linjer. Kollektivtrafik inget krav vid ny bebyggelse på landsbygden. 
Linjer med anropstrafik 

stycke 7 Utveckla och investera i elinfrastruktur och 
förnyelsebara drivmedel i kommunen tillsammans 
med flera aktörer. 

Krav på laddstolpar vid bygglov 

Sid 19 

ons 
Mål 
Stycke 1 EU:s avfallshierarki 

Björn kompletterar 

Sid 20 stycke 3 punkt 1 ekoinköp 

e ee e 

Med minsta möjliga miljöpåverkan 



Moderaterna Järna Hölö 

Medskick till punkt 14 "Åtgärdsförslag för Järna Grundskolors underskott 2017" 
Järna Kommundelsnämnd 2017-05-04 

Efter genomgång av punkt 14 yrkade SVMP på återremiss av ärendet. Moderaterna stödjer 

SVMP's yrkande om återremiss med följande medskick: 

Åtgärds förslaget syftar till att att snabbt få Järna grundskolors ekonomi/budget i balans, vilket i 

sig är ett lowärt mål ur ekonomisk synpunkt. Men samtidigt kan hastigt beslutna åtgärder få 

oönskade negativa effekter på andra mål som skolan också måste leva upp till såsom 

studieresultat och god arbetsmiljö för att nämna några. 

Därför måste de reviderade åtgärdsförslagen vara av långsiktig karaktär där man utöver att ta 

hänsyn till undervisning och studieresultat också tar stor hänsyn till sitt ansvar som 
arbetsgivare. 

Ett viktigt mål för skolan är att vara en attraktiv arbetsplats som kan attrahera och behålla 

kompetenta kvalificerade lärare. En arbetsplats där attraktionen inte enbart bygger på 

lönesättning utan också på kvaliteter som god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och hög 

anställningstrygghet. 

Åtgärdsförslagen måste vara utformade så att kan genomföras utan negativ inverkan på 
studiemiljö, studieresultat, arbetsmiljö, arbetsbelastning och anställningstrygghet. Skickliga 

kompetenta pedagoger och personal ska inte behöva vara oroliga för sin anställningstrygghet, 
arbetsmiljö eller att det saknas erforderliga resurser för. att klara sitt uppdrag. De måste känna 

trygghet att kunna nå de mål som sätts för skola och elever även när ekonomin svajar till följd 

fluktuerande elevunderlag och budgeten för tillfället är i obalans. 

Vänligen 

~~-
Benny Han sen 

Moderaterna Järna Hölö 

Zo \f-0$ \0 
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