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Närvarande
Ledamöter

Susanne Bergström (S), 1: vice ordförande
Ingvar Karlsson (S)
Katja Nilsson (S), §§ 103-106, 108-122
Hanna Klingborg (MP), ordförande
Elisabeth Björk (V)
Michael Andersson (M), 2: vice ordförande,§§ 103-106, 108-122
Viveca Rabenius (L)
Per-Anders Fritshammar (C)
Göran Lidman (SD), §§ 103-1 JO

Ersättare

Annika Berg (S), tjänstgörande ersättare for Marja Lindholm (SJ
Wolfgang Panteleit (S), tjänstgörande ersättare for Katja Nilsson (SJ§ 107
Roland Håkansson (MP)
Per Holmgren (M), §§ 103-106, 108-122, tjänstgörande ersättarefor Göran
Lidman (SDJ §§ 111-122
Peter Berndts (M), tjänstgörande ersättare for Benny Hansen (MJ
Fadi Abdalahad (KD), tjänstgörande ersättare for Michael Andersson (MJ § 107
Tina Karlsson (C)
Lennart Johansson (-)

Övriga
närvarande

Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna
Andreas Klingström, planchef
Ulrika Thalen, bygglovshandläggare
Sabri Touma, bygglovsarkitekt
Kajsa de Vall, bygglovschef
Christoffer Amundin, bygglovsarkitekt
Karin Skilje, verksamhetscontroller samhällsbyggnadskontoret
Jordan Lane, projektledare samhällsbyggnadskontoret
Jessica Frebelius, trafikingenjör
Anders Bengs, driftchef kommundelarna
Cia Holmer, chef Ung Fritid
Patrik Hellman, fritidsledare Järna fritidsgård

Justerandes signum

~ , tJf_

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd

3 (27)

In nehå I lsförteckn i ng
Närvarande ........... .......................................................................... ............................................................. 2
§ 103 Fastställande av dagordning ....................................................................... ................ .. ..................... 4

§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108

Planbesked för Kontoret 1 och Kontoret 2 ........................................................................................ 5
Planbesked för Kall fors 1:225 .......................... ............................................. ................. ................... 6
Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 3st enbostadshus, Tavesta 1:245 ....... 7
Påföljder för fastigheten Rymdhunden 1......................................................................... ............ ...... 9
Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar ............................................................................... 11

§ 109 Information från samhällsbyggnadskontoret ................................................................................... 12
§ 110 Information Framtid Järna .................................................... ................................ ........................... 13

§ 111 Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero ............... ....... ...... ................................. 14
§ 112 Skolplikt och skolfrånvaro .................................... .......................................................................... 15

§ 113 Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och avloppspolicy ......................................................... 16
§ 114 Hastighetsplan Järna tätort ........................................................................................ .............. ........ 18
§ 115 Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Trafiksäkerhet för gående och cyklister i
Järna" (bordlagt 2017-05-30 § 96) .................... ...... .................................................................................. 19
§ 116 Information från Ung Fritid ............................................................................................................. 21
§ 117 Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals (KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en
demokratifråga" (återremiss 2017-04-04 § 62) ......................................................................................... 22

§ 118 Svar på återremiss (2017-02-28 § 39) medborgarförslag "Ordna signalsystem vid övergångsställe
på väg 57, Järna" ........................................ ...................................................... ......................................... 23
§ 119 Nämndledamöter informerar ............................ ............................................................................... 24

§ 120 Kontoret informerar. ........................ ................................................................................................ 25
§ 121 Anmälningsärenden .................................................................................. ....................................... 26
§ 122 Delegationsbeslut ............................................................................................................................ 27

Justerandes signum

~

VR

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd

§ 103 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden

•

Information från Ung Fritid

Utgår från dagordningen

•

Redovisning av plan för hur Gula Villan och Futurum ska göras tillgänglig för
rörelsehindrade

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

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28
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§ 108 Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar
Dnr: Jä 17/50, SBN 2017-00849
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser fastställande av riktlinjer för byggbodar och byggetableringar i Södertälje
kommun.
Tidigare har en generell uppfattning inom byggbranschen varit att det inte krävs bygglov för
byggbodar och byggetableringar, eftersom de per definition inte ansetts vara byggnader i planoch bygglagens (PBL:s) mening. Under 2015 har dock en dom kommit från högsta instans,
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som delvis ändrar detta och fastställer att det krävs
bygglov för byggbodar, åtminstone om de har varit uppställda/etablerade under längre tid än 1,5
år. Vad som gäller för kortare tidsperioder är ännu inte fastlagt av domstol eller lagstiftare.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-30
Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar, 2017-05-30
Järna kommundelsnämnds beslut
1. Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för byggbodar och
byggetableringar.
2. Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 juli 2017.
3. Bygglovsenheten ges delegation att när så krävs revidera riktlinjerna (närt.ex.
rättspraxis förändras, hänvisningar till webbadresser förändras eller andra
omständigheter föranleder detta), såvida det inte är fråga av principiell karaktär som bör
beslutas av nämnden.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten

Justerandes signum
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§ 109 Information från samhällsbyggnadskontoret
Dnr: Jä 17/04

Sammanfattning av ärendet
BygglovschefKajsa de Vall informerar om läget på samhällsbyggnadskontoret. Homan Gohari
har gått in som tf. för tidigare samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland, Kajsa de Vall är tf.
chef för enheten för projekt och exploatering. Homan Gohari är vanligtvis chef för staben, den
rollen är nu Isak Eriksson tf. för. På enheten för stadsmiljö är Annika Linde tf. Många tjänster
behöver således tillsättas, inte bara i chefspositioner utan även handläggare, arkitekter och
administratörer på bygglovsenheten, planenheten samt projekt och exploatering. En
rekryteringsfirma hjälper till med rekryteringarna och ambitionen är att de ska vara igång innan
semestrarna.

Kopia skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Kaj sa de Vall

Justerandes signum
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Utdragsbestyrkande
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§ 110 Information Framtid Järna
Dnr: Jä 17/04
Sammanfattning av ärendet

•

Jordan Lane presenterar sig för nämnden, han är ny projektledare för projektet Framtid
Jäma.

•

Karin Skilje från samhällsbyggnadskontoret informerar om Framtid Jäma, hon
presenterar kort uppdraget, vad det syftar till, de underlag man använder sig av vid
planeringen av Framtid Jäma, befolkningsunderlaget som möjliggör projektet, ekonomi
m.m.

•

Skilje informerar också om Moraån och det tillsynsärende som har kommit till
kommunen från Länsstyrelsen gällande att utföra åtgärder som möjliggör passage för
svagsimmande fiskar i Jämadammen.

Kopia skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum
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§ 111 Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med

studiero
Dnr: Jä 17/43
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har beslutat om "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero". I detta
ärende redovisas en uppföljning av riktlinjerna.

Sammanfattningsvis gör utbildningskontoret bedömningen att studieron på samtliga skolor är
relativt god samt att den har förbättrats som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits. Det
finns dock stora variationer och utmaningar på individ-, grupp- och klassnivå, vilket skolorna är
väl medvetna om och arbetar målinriktat med. Eftersom studieron är en viktig förutsättning för
att elever ska lyckas i sina studier är detta ett område vi även fortsättningsvis noggrant följer
upp på huvudmannanivå och arbetar aktivt med i det dagliga arbetet på skolorna.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Bilaga 1 - Redovisning av vidtagna åtgärder samt förebyggande och främjande arbete på
enhetsnivå
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum
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§ 112 Skolplikt och skolfrånvaro
Dnr: Jä 17/48

Sammanfattning av ärendet
Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens egna
skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner. 2017-05-08 fanns 83
elever, med folkbokföringsadress i Södertälje kommun, som saknar känd skol placering. Av
dessa var 32 av eleverna inte lokaliserade. Utbildningskontoret i Södertälje kommun har en
fastställd rutin för bevakning av att skolpliktiga elever är inskrivna i skola samt åtgärder när
elever inte kan lokaliseras.
Det finns 113 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50 %.
De kommunala skolorna har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Sedan oktober
2016 har sju anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts
av Resurscentrum.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-31
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga 1
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2
Kommunövergripande rutiner för hantering av skolfrånvaro, bilaga 3

lärna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro.

Beslutet skickas till

Akten
Utbildningskontoret/Annika Granlund

Justerandes signum

~ /)(<
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§ 113 Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och

avloppspolicy
Dnr: Jä 17/49
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i juni 2014 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i nära samarbete med
Telge Nät, Telge Återvinning och miljökontoret i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram en
VA-plan (vatten- och avloppsplan). I arbetet har också ingått att ta fram en VA-policy, VAutbyggnadsplan och en VA-översikt. Både VA-policy och VA-plan bereds av kommunens
hållbarhetsutskott.

VA-policyn är ett eget dokument som anger principer för hur kommunen agerar på VAområdet för att styra mot en hållbar VA-försörjning. Den är vägledande för beslut och styrning
inom VA-planeringen och gäller samtidigt med översiktsplanen.
VA-planen innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av
VA-utbyggnadsplan samt handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för allmän
och enskild vatten- och avloppsförsörjning.
VA- utbyggnadsplan hanterar de befintliga områden med samlad bebyggelse som kommunen
avser att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i och eventuellt ny bebyggelse i eller i
anslutning till dessa områden.
VA-översikt är en bilaga till VA-planen med nulägesbeskrivning och förutsättningar för allmän
och enskild VA-försörjning.
Enligt Mål och budget 2017-2019 ska en vattenplan vara det samlande dokumentet för
kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Vattenplanen är för
närvarande under bearbetning. Det finns åtta bindande åtgärder för kommuner i
åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheten. En av dessa handlar om att "Kommunerna ska
upprätta och utveckla vatten och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas". Medskick från VA-planen till översiktsplanen inför den kommande
aktualiseringsprövningen har gjorts. Delar av medskicket behövs för att kunna uppfylla VAplanens syften, däribland för att kunna bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna
följas.
Förvaltningen föreslår att miljönämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnärnnden,
kommundelsnämnderna, Telge Nät, hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget till VA-policy och VA-plan inför fastställande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-11
VA-policy, 2017-05-11
VA-plan för Södertälje kommun 2017-2030, 2017-05-11
Bilaga VA-översikt till VA-plan Södertälje kommun, 2017-05-11
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
Justerandes signum
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Anslagsdatum
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(forts.§ 113, Dnr: Jä 17/49)

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden tillstyrker Vatten- och avloppsplan och Vatten- och avloppspolicy.
Särskilt yttrande

Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med ett skriftlig yttrande, bilaga § 113

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Liselott Löthagen

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28
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§ 114 Hastighetsplan Järna tätort
Dnr: Jä 17/53
Sammanfattning av ärendet
I hastighetsplan Järna tätort föreslås ändrade hastigheter. Kommundelsnämnden i Järna har fått
ärendet för beredning och beslut.

Med den nya hastighetsplanen tydliggörs kopplingen mellan gatans utformning och önskvärd
hastighet. Trafiksäkerheten höjs utifrån att hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som
människan tål. En jämnare trafikrytm förväntas reducera miljöbelastningen.
Beslutsunderlag

Sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-02
Rapport Rätt fart i Järna (Trivector Traffic 2016:115)
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till hastighetsplan.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret/Jessica Frebelius

Justerandes signum
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Utdragsbestyrkande
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§ 115 Svar på motion från Centerpartiets

fullmäktigegrupp "Trafiksäkerhet för gående och cyklister
i Järna" (bordlagt 2017-05-30 § 96)
Dnr: Jä 16/98
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiets 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 Jäma.

Vid busshållplatsema 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 kontra en passage.
Trafikverket gör samma bedömning för de passager som ligger ca 300 m närmare Jäma
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- GnestaE4" 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
Yrkanden

Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att
införandet av Hastighetsplan Järna tätort medför en sänkning av hastigheten på den aktuella
platsen och därmed ökad trafiksäkerhet.
Per-Anders Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen.
Susanne Bergström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande med tillägg.
Utdragsbestyrkande
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(forts. § 115, Dnr: Jä 16/98)

Proposition

Ordförande Hanna Klingborg (MP) ställer proposition på de olika yrkandena och finner
nämnden besluta i enlighet med sitt eget m.fl. yrkande.
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad 2017-04-05 som sitt
yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen med det tillägget att införandet av
Hastighetsplan Järna tätort medför en sänkning av hastigheten på den aktuella platsen och
därmed ökad trafiksäkerhet.

Särskilt yttrande

Per-Anders Fritshammar (C) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 115.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Anslagsdatum
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§ 116 Information från Ung Fritid
Dnr: Jä 17/04
Sammanfattning av ärendet
Cia Holmer, ny chef för Ung Fritid presenterar sig för nämnden och informerar, tillsammans
med Patrik Hellman, fritidsledare på Jäma fritidsgård, om den nuvarande situationen på
fritidsgården, planeringen samt aktiviteter inför sommaren.

Kopia skickas till

Akten
Kultur och fritidskontoret/Cia Holmer

Justerandes signum
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Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd

22 (27)

§ 117 Svar på återremitterat yttrande över David

Winerdals (KD} motion "Offentliga anslagstavlor - en
demokratifråga" (återremiss 2017-04-04 § 62}
Dnr: Jä 16/86
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets yttrande (mars 2017) över en motion från David Winerdal (KD) om
att en inventering av befintliga anslagstavlor i kommunen bör ske för att kartlägga
anslagstavlornas placering och skick har återremitterats av nämnden. I motionen föreslås att
kommunen ska se över vilka offentliga platser som saknar offentliga anslagstavlor för att
informera och annonsera på. Järna kommundelsnämnd har återremitterat ärendet för att kontoret
ska återkomma med ett svar förenligt med Järna kommundels situation för offentliga
anslagstavlor.

Till skillnad från situationen i Södertälje tätort så finns det anslagstavlor i alla kommundelar. Av
bifogad karta framgår var de sju anslagstavlorna i Järna kommundel finns. Samtliga renoverades
under 2016. En översyn av offentliga anslagstavlor i Järna kommundel behöver därför inte
göras.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-01
Återremiss enligt protokoll Järna kdn, 2017-04-04
Motionen, 2016-10-18
Kartor över anslagstavlor i Järna
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 som sitt
yttrande över motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum

w1~ t/f

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd
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§ 118 Svar på återremiss (2017-02-28 § 39)

medborgarförslag "Ordna signalsystem vid
övergångsställe på väg 57, Järna"
Dnr: Jä 16/40
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kontoret där det föreslås att ett signalsystem sätts upp i
korsningen Tavestavägen och väg 57.

Väg 57 tillhör Trafikverket och kommunen har därför ingen direkt rådighet över vägen men
driver frågan om säkrare övergångar längs väg 57. I diskussioner med trafikverket har
kommunen föreslagit signalsystem och fartkameror för att sänka farten genom Jäma i
projektarbetet "ombyggnad väg 57 mellan Gnesta-E4".
Problemet med signalreglerade övergångsställen är att det ger sämre flyt för fordonstrafiken
som är viktig i projektet. Nya försök pågår med "smarta" system som känner av gående och
fordon vilket kan ge nya förutsättningar för fler system.
Kommunen/Samhällsbyggnadskontoret arbetar samtidigt med förslaget att sänka hastigheten
genom Jäma till 40 km/tim.
Kommunen/Samhällsbyggnadskontoret tar med sig frågan till projektgruppen som arbetar med
projektet "ombyggnad väg Gnesta- E4"
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-08, 2017-03-14
Medborgarförslag, 2016-02-16
Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden överlämnar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-08 som sitt
svar på medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadskontoret
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande

Anslagsdatum

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd
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§ 119 Nämndledamöter informerar
Dnr: Jä 17/04

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden om:
•

•

Att dom har kommit från mark- och miljödomstolen gällande tillsynsärende på
Farstanäs, domen tillbakavisar nästan alla punkter i Länsstyrelsens tillsynsbeslut.
Informationen är bara för kännedom då Södertälje kommun inte är en part i målet.
Samrådsmöte för detaljplanearbetet gällande Kallfors höjder hölls i Järna i slutet på maj,
ca 30 personer närvarade, ordförande vittnat om ett bra möte.

Susanne Bergström (S) informerar om:
•
•

•
•

Invigning av Brandalsunds naturreservat, många Järnabor var där och det var en mycket
rolig och bra invigning.
Att hon har deltagit i möte om Kulturnatten 2017 tillsammans med kulturkarusellen,
datum för Kulturnatten är satt till den 30 september, ambitionen är att evenemanget ska
spegla hela Järna och pågå från kl. 12 på dagen till kl. 01 på natten. Föreningslivet ska
informeras och man hoppas på att olika aktörer är intresserade av att medverka så att det
blir ett brett arrangemang.
Järna SK planerar att ta upp Järnaloppet igen, den 9 september hålls evenemanget.
Slaget om Järna vilar i år, men man hoppas att det återkommer nästa år.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28
I

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd
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§ 120 Kontoret informerar
Dnr: Jä 17/04

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om:
•

•

Att planeringen för höstens politikerhörnor är igång, kontoret arbetar nu med planering
av tid, plats och teman inför höstens politikerhörnor, förslag på datum är den 6
september, 4 oktober samt 1 november, kl. 17-18.30 och att man fortsatt håller
politikerhörnan på biblioteket. Förslag på teman är exempelvis trygghetsfrågor, Framtid
Järna, miljö, kultur, mångkultur och integration samt medborgarnas egna förslag. Fler
förslag på tema är välkomna att mailas till Rebecka. Nämnden diskuterar tillsammans
med Rebecka olika alternativa lokaler då biblioteket inte är helt tillgänglighetsanpassat.
Verksamhetsplanering inför 2018 kommer att hållas för samtliga kommundelsnämnder
den 7 december, mer information kommer per mail.

Sekreterare Josefine Schiitzer meddelar att hon ska sluta sin tjänst från och med den 1 oktober
2017.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje

kommun

I Järna

kommundelsnämnd
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§ 121 Anmälningsärenden
Dnr: Jä 17/04
Kommunfullmäktige
•
Protokollsutdrag 2017-05-29 § 88 "Handlingsplan för arbetsro i skolan" Svar på motion av

•

Veronica Westergård {KO}
Protokollsutdrag 2017-05-29 § 85 "Läxjour för högre må/uppfyllelse" Svar på motion av
Liberalernas fullmäktigegrupp

Tekniska nämnden
•
Protokollsutdrag 2017-06-01 Yttrande över trafikförvaltningens remiss om trafikförändringar

2017/2018
Järna kommundelsnämnd
•
Medborgarbrev 2017-05-18 Trädgallring på området mellan Skarpskyttevägen och Jägarvägen
samt Svar på medborgarbrev gällande trädgallring i Järna, 2017-06-13

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

~VQ

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll

I 2017-06-20 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd

§ 122 Delegationsbeslut
Dnr: Jä 17/03
Samhällsbyggnadskontoret

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

Startbesked Rivning, Ene 4:151, SBN 2016-02466, 2017-05-29
Interimistiskt slutbesked, Skilleby 4:87, SBN 2016-00152, 2017-05-29
Delstartbesked, Ensta 1:8, SBN 2016-01782, 2017-05-24
Rivningslov, Ene 4:221, SBN 2017-00944, 2017-05-23
Slutbesked, Kallfors 1:240, SBN 2016-02027, 2017-05-23
Bygglov med startbesked, Kallfors 1:194, SBN 2017-00992, 2017-05-23
Slutbesked, Absiden 4, SBN 2015-01927, 2017-05-22
Slutbesked, Trollet 2, SBN 2016-02382, 2017-05-19
Startbesked, Kallfors 1:4, SBN 2016-02780, 2017-05-18
Ansökan avskrivs, Överjärna-Tuna 1:2 ,SBN 2015-00460, 2017-05-18
Slutsamråd, Edesta 6:1, SBN 2015-02690, 2017-05-18
Startbesked, Kallfors 1:4, SBN 2016-02758, 2017-05-16
Bygglov med startbesked, Skäve 1:23, SBN 2016-00791, 2017-05-15
Bygglov med startbesked, Vivan 3, SBN 2017-00239, 2017-05-15
Bygglov med startbesked, Barrikaden 7, SBN 2017-00891, 2017-05-15
Slutbesked, Kallfors 1:4, SBN 2016-02780, 2017-05-19
Startbesked, Hummelhaga 2:19, SBN 2016-01236, 2017-05-18
Slutbesked, Billsta 1:44, SBN 2017-00886, 2017-05-30
Startbesked, Kallfors 1:201, SBN 2016-03004, 2017-05-30
Startbesked, Kallfors 1:332, SBN 2016-02774, 2017-06-01
Bygglov, Kallfors 1:321, SBN 2017-00518, 2017-06-01
Bygglov, Kallfors 1:133, SBN 2017-01012, 2017-06-01
Startbesked, Ogan 1:42, SBN 2016-02935, 2017-06-02
Startbesked, Kallfors 1:323, SBN 2016-02775, 2017-06-01
Interimistiskt slutbesked gäststuga, Snorp 1:6, SBN 2016-01451, 2017-06-01
Ansökan avskrivs, Trollungen 1, SBN 2017-00536, 2017-06-01

Järna kommundelsnämnds beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2017-06-28
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Särskilt yttrande.
Ärende 14 Järna kommundelsnämnd 2017-06-20. Va- policy och Va-plan
Dnr: Jä 17/49.

Va-polic och Va-plan får inte användas som ett hinder för byggnation på landsbygden.

Per-Anders Fritshammar (C)

Tina Karlsson (C)

Särskilt yttrande.
Ärende 16 Järna kommundelsnämnd 2017-06-20 Dnr Jä kdn 16/98, svar på motion från
Centerpartiet.

Centerpartiets har i motion daterad 2016-10-31 påpekat brister i trafikmiljön i korsningen väg 57Rönnvägen i Järna . I motionen föreslår Centerpartiet:

att Södertälje tar kontakt med Trafikverket för att tillsammans med dem skapa en trafiksäkrare miljö
för gång och cykeltrafikanter i korsningen Rönnvägen-Väg 57 och väster om denna.
I svaret från Samhällsbyggnadskontoret daterad 2017-04-05 i sista stycket på första sidan står det:
"kommunen har ingen formell, egen rådighet i frågan men har tidigare vid flera tillfällen tagit upp
frågan om passage eller övergångsställe med trafikverket".
Av svaret framgår tyvärr tydligt att Södertälje kommun inte tagit ny kontakt med Trafikverket med
anledning av motionen utan hänvisar till tidigare kontakter. Avsikten med motionen är att få tillstånd
en dialog med Trafikverket om trafiksituationen idag. Trafikmiljön har förändrats efter att
cirkulationsplatsen byggts, trafiken på platsen har ökat markant och kommer att öka ytterligare nu
33med tung trafik när ett transportintensivt företag etablerar sig i Järna. Vid högtrafik morgon och
kväll det mycket intensiv trafik på platsen.
Vidare framförs i svaret påståendet att en passage är en säkrare övergång med färre olyckor än ett
övergångsställe.

Senast undertecknad var i kontakt med såväl Trafikverket som Trafikstyrelsen för att få del av
statistik som bekräftar påståendet ovan, fick jag svaret någon sådan statistik finns inte.
Järna 2017-06-20

Per-Anders Fritshammar (C)

Tina Karlsson (C)

