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Närvarande 

Ledamöter Susanne Bergström (S), 1: vice ordförande,§§ 93-102 
Ingvar Karlsson (S) 
Katja Nilsson (S), §§ 87-94 
Marja Lindholm (S), §§ 93-102 
Hanna Klingborg (MP), ordförande 
Elisabeth Björk (V) 
Michael Andersson (M), 2: vice ordförande,§ 87, §§ 89-102 
Viveca Rabenius (L) 
Per-Anders Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Annika Berg (S), tjänstgörande ersättare för Susanne Bergström (SJ§§ 87-92, 
tjänstgörande ersättare för Katja Nilsson (SJ§§ 95-102 
Wolfgang Panteleit (S), tjänstgörande ersättare för Marja Lindholm (SJ§§ 87-92 
Tomas Fogelqvist (MP) 
Peter Berndts (M), tjänstgörande ersättare för Benny Hansen (MJ 
Per Holmgren (M), § 87, §§ 89-102 
Tina Karlsson (C) 
Fadi Abdalahad (KD), tjänstgörande ersättare för Michael Andersson (MJ § 88 
Lennart Johansson (-) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Rebecka Adam, controller kommundelsnämnderna 
Sabri Touma, bygglovsarkitekt 
Anders Bengs, tekniskt ansvarig kommundelarna 
Anna-Karin Cambry Hughes, landskapsarkitekt 
Jessica Frebelius, trafikingenjör 
Johan Bergqvist, tillförordnad bredbandsstrateg 
Michael McCarthy, säkerhetssamordnare kommunen 
Mikael Alfredsson, polisen 
Monica Sonde, grundskolechef 
Camilla Simonsson, rektor Järna grundskolor 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Information från fritidsgården 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 90 Muntlig information - Framtid Järna 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Bengs, tekniskt ansvarig för kommundelarna och landskapsarkitekt Anna-Karin Cambry 
Hughes informerar nämnden generellt om projektet Framtid Järna men mer specifikt om 
projektet Järna centrum 2017- åtgärder i centrum med omnejd. Bengs och Cambry Hughes 
redovisar kommande åtgärder vid Jäma torg samt andra områden i Jäma. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anna-Karin Hughes Cambry 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Muntlig information - Hastighetsplan för Järnas 
huvudgator 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 

10 (23) 

Jessica Frebelius, trafikingenjör vid samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om 
hastighetsplanen för Järnas huvudvägnät. Syftet med att ändra hastigheterna är att öka 
tryggheten, höja trafiksäkerheten, reducera miljöbelastningen samt tydliggöra kopplingen 
mellan gatans utformning och önskad hastighet. En nationell metod har tagits fram "Rätt fart i 
staden", metoden genomförs i flertalet kommuner i Sverige och säkerställer bland annat en 
likvärdig bedömning för olika platser. I arbetet med att sätta hastigheter på huvudvägnät arbetar 
man med gaturummet i fokus, vilket gaturum man har att göra med på olika platser är sedan 
avgörande för den hastighet man bedömer att en viss vägsträcka ska ha. Frebelius visar bilder på 
de olika gaturum man arbetar med och vilka gaturum samt efterföljande hastigheter som 
gäller/föreslås gälla för Järnas huvudvägnät. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Jessica Frebelius 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 

Utdragsbestyrkande 
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§ 92 Muntlig information - Bredbandsstrategi 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad bredbandssamordnare Johan Bergqvist infmmerar nämnden om kommunens 
bredbandssamordning utifrån bredbandstrategin. 2009 fattades ett regeringsbeslut att 90 % av 
Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband år 2020. Södertälje kommun har under 
2015/2016 arbetat med att ta fram en kommunal bredbandstrategi. Målet för Södertälje kommun 
är att alla privatpersoner och företag i kommunen ska ha erbjudits bredband år 2022. Bergqvist 
redovisar kommunens samt Telge Näts arbete för att uppnå målet, bland annat arbetar 
samhällsbyggnadskontoret nu med att ta fram en handlingsplan som beräknas vara klar under 
junimånad. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 93 Information från kommunpolisen och 
säkerhetsavdelningen (beslutsärende) 

Dnr: Jä 17 /04 

Sammanfattning av ärendet 

12 (23) 

Säkerhetssamordnare Michael McCarthy och kommunpolis Mikael Alfredsson informerar om 
situationen i Järna samt om framtida föreningsnattvandring. 

Situationen med brottslighet och kriminalitet är inte anmärkningsvärt hög i Järna även om det 
förekommer en del narkotika och en viss individbaserad brottslighet. 

När det gäller föreningsnattvandring är Järna nu ett av 4 prioriterade områden i Södertälje 
kommun, ideen med föreningsnattvandring är att föreningarna får ett arvode för sin insats som 
går direkt in i föreningarnas verksamheter. Än så länge har man dock inte sett något intresse 
från någon förening i Järna att medverka i nattvandringen. 

Yrkanden 
Susanne Bergström (S) yrkar på att uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram en 
handlingsplan för ökad trygghet i Järna. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden uppdrar till kommunstyrelsens kontor att ta fram en handlingsplan för ökad trygghet i 
Järna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Michael McCarthy 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 
2017 (återremiss 2017-05-04 § 77) 

Dnr: Jä 17/39 

Sammanfattning av ärendet 

13 (23) 

Då Jäma grundskola ska bygga upp en organisation som är hållbar över tid och som leder till en 
hög och stabil kvalitet i undervisningen behöver ett omställningsarbete ske. Jäma grundskola 
har ett befarat underskott 2017 som beror på lägre intäkter samt ökade personalkostnader. Under 
maj månad har förutsättningarna förändrats och utgångsläget förbättras - dels med ytterligare 
kommunala pengar dels med förstärkt statsbidrag för lågstadiesatsningen. Omställningsarbetet 
ger ett förväntat underskott för Jäma grundskola 2017 på 540 tkr. Helårseffekten ses först 2018 
och då väntas en ekonomi i balans. Kontoret förslår att nämnden fastställer föreslagen 
åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-23 

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

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner åtgärdsplan för Jäma grundskolors underskott 2017 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ Rebecka Adam 
Utbildningskontoret/Ro bin Johansson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 95 Lokalöversyn Järna kommundel (återremiss 2017-
05-04 § 78) 

Dnr: Jä 17/35 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget är fritidsklubben på Järna grundskola inhyst i "Gula huset" som ligger centralt i 
Järna. Under höstterminen 2016 var 83 elever inskrivna på fritidsklubben från årskurs 4-6. 
Flertalet av dessa elever går i årskurs 4 och tillhör Järna grundskola (50 barn) och Järna friskola 
(22 barn). Jäma 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 sarnhällsbyggnadskontoret 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 fritidsklubben tillsvidare blir kvar i Gula huset 
samt att skolan under dagtid nyttjar lokalerna till skolrelaterad verksamhet. 

Järna kommundelsnämnd beslut 
Nämnden beslutar att fritidsklubben tillsvidare blir kvar i Gula huset samt att skolan under 
dagtid nyttjar lokalerna till skolrelaterad verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Tina Hammarström/ Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 96 Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp 
"Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Järna" 

Dnr: Jä 16/98 

Sammanfattning av ärendet 
Centpartiets Tage Gripenstam, Per-Anders Fritshammar m fl föreslår i en motion till 
kommunfullmäktige att Södertälje kommun tar kontakt med trafikverket för att tillsammans 
med kommunen skapa en trafiksäkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter i anslutning till två 
busshållplatser och en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 57 och Rönnvägen i Järna. 

Vid busshållplatserna finns det möjlighet för gående och cyklar att passera över väg 57 vid en 
markerad passage som gör det tillgängligt att passera över väg 57. Motionärerna anser att det är 
otydligt vad som gäller på platsen för gångtrafikanter och cyklister och att detta innebär en 
mycket farlig trafikmiljö som måste rättas till innan en tragisk trafikolycka inträffar. 

Trafikverket som är väghållare och äger väg/cirkulationsplats följer transportstyrelsen 
bedömning att en passage är en säkrare övergång med färre olyckor än ett övergångställe 
eftersom fotgängare tenderar att bete sig olika vid ett övergångsställe och en passage. 
Trafikverket gör samma bedömning för de passager som ligger ca 300 m närmare Järna 
centrum. 

När gående använder övergångsställen, som är markerade med vägmarkering eller vägmärke, 
har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Fordonsföraren ska alltså enligt lag släppa fram den 
som går. Detta gör att fotgängare tenderar att passera övergångställen utan att kolla efter fordon 
som närmar trots att även gående måste ta hänsyn till när fordon närmar sig. Vid 
övergångsställen uppfattar ofta fotgängare att de har en "rättighet" att gå över medan bilisterna 
är "skyldiga" att stanna för att släppa över fotgängare och detta riskerar att leda till olyckor. 

Även den som leder en cykel räknas som gående. Fordonsförare har däremot inte väjningsplikt 
mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe. 

Kommunen har ingen formell, egen rådighet i frågan men har tidigare vid flera tillfällen tagit 
upp frågan om passage eller övergångställe med trafikverket. Kommunen har fått liknande 
svar/motivering från trafikverket men den grupp som nu arbetar med projektet "Väg 57- Gnesta
E4" har trafiksäkerhet och säkra övergångar som en viktig del i projektet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-05 
Motionen "Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Järna" från Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig 5 minuter för överläggningar. 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att bordlägga ärendet för att invänta den 
kommande hastighetsplanen. 
Per-Anders Fritshammar (C) och Viveca Rabenius (L) yrkar bifall till ordförandens yrkande om 
bordläggning. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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(forts. § 96, Dnr: Jä 16/98) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden bordlägger ärendet för att invänta den kommande hastighetsplanen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 

Utdragsbestyrkande 

16 (23) 
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§ 97 Delegationsordning för Järna kommundelsnämnd 

Dnr: Jä 17/42 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett förslag till ny delegationsordning för 
kommundelsnämnderna. Det är främst tre anledningar som har föranlett kommundelsnämnderna 
att se över och revidera sina delegationsordningar: 

1. Vid Revisionsrapport 7/2015 Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning 
lämnades rekommendationer från revisionen avseende nämndernas 
delegationsordningar: 
... kommundelsnämnderna tydliggör förhållandet mellan sina och facknämndernas 
delegationsordningar. Därtill strukturerar upp processen med ändring av 
facknämndernas delegationsordningar samt att kommundelsnämndernas 
delegationsordningar får en mer enhetlig utformning. 

2. Under våren 2016 beslutade kommundelsnämnderna att lyfta ansvaret för äldreomsorgen 
från kommundelsnämnderna till äldreomsorgsnämnden. 

3. Under hösten 2016 delades tjänsten samordnare/controller för kommundelsnämnderna 
på kommunstyrelsens kontor, upp på två separata tjänster, en samordnartjänst och en 
controllertjänst. 

Med anledning av dessa rekommendationer och förändringar har kommunstyrelsens kontor 
arbetat fram ett förslag till ny och, förhoppningsvis, tydligare delegationsordning. Den nya 
ordningen bygger till stor del på den gamla men har inneburit vissa revideringar för att motsvara 
revisionens rekommendationer samt de ovan redovisade organisationsförändringarna. 

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnden antar den förslagna 
delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-15 
Förslag till ny delegationsordning för Järna kommundelsnämnd 
Nuvarande delegationsordning för Järna kommundelsnämnd 
Berörda facknämnders delegationsordningar - mailas till ledamöterna . 

lärna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar Delegationsordning - Järna kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Utbildningskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 



Sammanträdesprotokoll I 2017-05-30 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd 18 (23) 

§ 98 Delårsbokslut per den 30 april 2017 

Dnr: Jä 17/45 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. 
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt 
personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaron. 

Kommunstyrelsens kontors förslag till nämnden 
1. Järna kommundelsnämnd godkänner delåsbokslut per april 2017 och överlämnar 

rapporten till kommunstyrelsen 
2. Järna kommundelsnämnd ansöker om 1 750 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 

10 mkr. 
3. Järna kommundelsnämnd ansöker om 440 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s 

markeringsbelopp 760 tkr. 
4. Järna kommundelsnämnd godkänner att använda byggbonusen om 1 mkr till ett 

gestaltningsprogram som omfattar stationsornrådet, Godsmagasinet, Stinsträdgården 
samt delar av centrum och Futurum. 

5. Järna kommundelsnämnd beslutar att äska 1 540 tkr från kommunstyrelsen för 
reinvesteringar fördelade enligt bifogade dokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-23 
Delårsbokslut Järna kommundelsnämnd per april 2017 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig 5 minuter för överläggningar. 

Yrkande 
Michael Andersson (M) yrkar i första hand på att bordlägga ärendet med anledning av att 
handlingarna kom ledamöterna tillhanda så sent. I andra hand yrkar Andersson (M) avslag till 
kontorets förslag. 

Viveca Rabenius (L) och Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till Michael Anderssons (M) 
yrkande om bordläggning. 

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

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Proposition 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde eller inte och finner nämnden besluta att ärendet ska beslutas på dagens 
sammanträde. 

Ordförande ställer sen proposition på sitt eget yrkande gentemot Michael Anderssons (M) 
yrkande om avslag och finner nämnden besluta enligt sitt eget yrkande om bifall till kontorets 
förslag. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utd ragsbestyrka nde 

2017-06-08 
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(forts. § 98, Dnr: Jä 17 /45) 

Järna kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden godkänner delårsbokslut per april 201 7 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen 
2. Nämnden ansöker om 1 750 tkr till GC-vägar ur KS:s markeringsbelopp 10 mkr. 

19 (23) 

3. Nämnden ansöker om 440 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur KS:s markeringsbelopp 
760 tkr. 

4. Nämnden godkänner att använda byggbonusen om 1 mkr till ett gestaltningsprogram 
som omfattar stationsområdet, Godsmagasinet, Stinsträdgården samt delar av centrum 
och Futurum. 

5. Nämnden beslutar att äska 1 540 tkr från kommunstyrelsen för reinvesteringar fördelade 
enligt bifogade dokument. 

Reservation 
Michael Andersson (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 98 

Medskick till protokollet 
Nämnden vill starkt kritisera att handlingarna kom ledamöterna tillhanda så sent. 

Beslutet skickas till 
Akten 
U tbildningskontoret/ Jörgen Alm 
SamhällsbyggnadskontoretN era Domert 
Kultur- och fritidskontoret/ Åsa Hammar Wallin 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 99 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 17/04 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar att: 

• Johan Hagland slutar sin tjänst som samhällsbyggnadsdirektör. 
• Sanna Fritz som är förskolechef slutar sin tjänst i september. 
• Utbildningsdirektör Peter Fredriksson slutar sin tjänst för att istället bli generaldirektör 

på skolverket. 
• Politikerhörnan den 7 juni, temat är Framtid Järna och Anders Bengs och Anna-Karin 

Cambry Hughes är inbjudna som gäster. Samordnare Rebecka Ryblad ska ta fram ett 
förslag på teman inför höstens politikerhörnor. 

Susanne Bergström (S) informerar om att Anders Bengs och kommunjurist Jannicke Patricny 
för dialoger med Nibblestiftelsen gällande bommen vid Ulvsundet. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 100 Kontoret informerar 

Dnr: Jä 17/04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om en kommande utbildning för politiker om hur man 
arbetar med medborgardialoger, utbildningen kommer att hållas den 6 september, inbjudan 
skickas ut till ledamöterna per mail. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 101 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 44 "Revisionsberättelse för 2016 för Södertälje kommun" 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 51 "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar" Svar på motion 

av Per Holmgren (M) 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 52 "Inför bokbussar i Södertälje för ökad läsning" Svar på 

motion av kristdemokraterna fullmäktigegrupp 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2017-04-28 § 87 Redovisning av hur Södertälje kommun säkerställer kvalitet i 

upphandlingsprocessen 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Rivningslov med startbesked, Rymdhunden 1, SBN 2017-00860, 2017-04-21 

• Startbesked, Rymdhunden, SBN 2017-00500, 2017-04-21 

• Bygglov, Kallfors 1:289, SBN 2017-00635, 2017-04-21 

• Bygglov, Kallfors 1:137, SBN 2017-00772, 2017-04-20 

• Startbesked, Fredriksberg 1:22, SBN 2015-02641, 2017-05-04 

• Ansökan avskrivs, Gatuköket 2, SBN 2017-00425, 2017-05-03 

• Anmälan avvisas, Råmarken 2, SBN 2016-01405, 2017-05-03 

• Startbesked, Ytterjärna-Nibble 1:13, SBN 2017-00899, 2017-05-02 

• Bygglov med startbesked, Älvan 2, SBN 2017-00421, 2017-05-02 

• Startbesked, Billsta 1:44, SBN 2017-00886, 2017-04-28 

• Ansökan avvisas, Snorp 1:28, SBN 2017-00386, 2017-04-25 

• Startbesked, Bålgetingen 9, SBN 2017-00268, 2017-04-25 

• Ansökan avskrivs, Tunabonden 33, SBN 2015-01459, 2017-04-24 

• Startbesked, Bagaren 12, SBN 2017-00066, 2017-04-24 

• Bygglov med startbesked, Ytterjärna-Nibble 1:21, SBN 2017-00554, 2017-04-24 

• Bygglov, Linga 2:7, SBN 2017-00048, 2017-05-15 

• Rivningslov med startbesked, Församlingen 18, SBN 2017-00699, 2017-05-15 

• Slutbesked, Solstenen 3, SBN 2014-00279, 2017-05-10 

• Bygglov med startbesked, Diademet 7, SBN 2017-00610, 2017-05-05 

• Bygglov, Kallfors 1:256, SBN 2016-02529, 2017-05-09 

Kultur- och fritidskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-05-23 nr 17-07 §07 

Järna kommundelsnämnd 

• Ordförandeprotokoll 2017-05-16 nr 2 §2 "Yttrande om "Möjlighet att använda en 
särskild kvot vid placering i kommunala skolor" (Dnr hos Regeringskansliet U 
2017/01031/S)" 

23 (23) 

• Utskottsprotokoll 2017-05-16 nr 1 § 1 "Yttrande över remiss inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2017/2018" 

lärna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 



JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND 
RESERVATION 
2017-05-30 

Ärende 5 

Delårsbokslut per den 30 april 2017 

Ärendet 

MODERATERNA 

På dagens sammanträde ska nämnden ta beslut om delårsbokslutet per den 30 april. 
Det är alltid med stort intresse som vi moderater tar del av den ekonomiska 
rapportering som avser nämndens verksamhet. 

Moderaterna vänder sig starkt emot att ärendet läggs på bordet. Det innebär att 
nämndens politiker inte haft möjlighet att ta del av rapporten inom rimlig tid för att 
kunna läsa och förbereda sig. Den processen menar vi är helt oacceptabel, inte minst 
med tanke på att demokratin till viss del sätts ur spel och oppositionens möjlighet att 
verka kraftigt begränsas. Vi menar att processen måste förbättras så att ärenden 
skickas ut i god tid till nämnden. 

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna: 

Att ärendet i första hand bordläggs, i andra hand avslås. 

Peter Berndts (M) 


