
" 
Södertä1je 
kommun 

1 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-09-05 

JÄRNA KOMMUNDELSNÄMND 

Tid tisdagen den 5 september kl.16.00-18.45 

Plats Ljungbackens vård- och omsorgsboende i Järna 

Justering 

Justering, 
tid och plats 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Södertälje stadshus, tisdagen den 12 september 

~ -
Klingbo g (MP) 

Vt 'v-e,s_ q?~ 
Viveca Rabenius (L) 

Anslagsbevis 

Paragraf 123-138 

Paragraf 123-138 

Paragraf 123-138 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Järna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum 2017-09-05 
Anslaget sätts upp 2017-09-13 Anslaget tas ned 2017-10-04 

Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet 
Underskrifter 



Sammanträdesprotokoll I 2017-09-05 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd 2 (24) 
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§ 123 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
.1lrende 5. Planbesked Kallfors 1:225 (bordlagt 2017-06-20 § 105) 

Å·rende 9. Information från planenheten 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

Vt 2011-09-13 
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§ 126 Information från bygglovsenheten 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Thalen från samhällsbyggnadskontoret informerar nämnden om sanktioner och 
förelägganden. 

8 (24) 

Ett bygglov är giltigt i fem år från det att det har vunnit laga kraft, inom den femårsperioden kan 
kommunen inte påverka eller angripa byggprocessen. Om byggnationen inte är färdigställd 
inom femårsperioden har byggherren valet att söka nytt bygglov, om så inte sker skickar 
kommunen inledningsvis ut en påminnelse om att bygglovet löpt ut och att ett nytt bygglov 
måste inkomma för att färdigställa byggnationen, om byggherren fortfarande inte vidtar några 
åtgärder skrivs ett åtgärdsföreläggande eller rivningsföreläggande med vite. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~~ '(K__ 2017-09-13 
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§ 127 Information gällande kulturnatten 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tomas Falk och Kenny Berggren från föreningen Kulturkarusellen informerar nämnden om 
Kulturnatten som kommer att äga rum i Järna den 30 september. Arrangemangen och 
evenemangen kommer att sträcka sig från kyrkan, som ska vara med och kommer att hålla 
församlingshemmet öppet, ända ner till Gula Villan, det kommer att finnas 9 scener. 

Föreningen har lagt ner mycket arbete på att alla organisationer, föreningar, företagare m.fl. i 
Järna ska känna sig inbjudna och få möjlighet att delta med det man vill under Kulturnatten. 
Kulturkarusellen koordinerar kulturnatten men de olika organisationerna och företagarna i Järna 
är de som skapar den. Tidigare år har varit mer musikdominerat än årets, nu kommer det att vara 
mer teater och dans. Den 15 september ska hela programmet vara klart och man går ut offentligt 
med det strax efter det datumet. Kulturkarusellen skulle gärna önska hjälp från nämnden med att 
stänga av Storgatan för biltrafik för att möjliggöra att ta hela gatan i anspråk för att, dels ha en 
stor marknad som sträcker sig ut från Klockaretorget på Storgatan, och dels låta alla butiker 
längs Storgatan "växa" ut på gatan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

tl~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 
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§ 128 Information från utbildningskontoret 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av ny utbildningsdirektör 

Monica Sonde presenterar sig som ny utbildningsdirektör. 

Sonde beskriver det som en stor utmaning att ta över en så framgångsrik skolkommun som 
Södertälje är, men trots framgångarna så finns det mycket kvar att arbeta vidare med och Sonde 
är glad att vara en del av det arbetet. 

Kommunen har en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande 
men mycket arbete finns kvar att göra och det är en utmaning att arbeta vidare på rätt sätt med 
de mycket välfungerande strukturer som man har. En ytterligare utmaning är att arbeta för att 
förskolelärare/lärare och förskolechefer/skolledare får bra förutsättningar och incitament för att 
stanna kvar i kommunen. 

Sonde arbetar nu med att rekrytera ny verksamhetschef för både förskolan och skolan samt en 
ny chef för strategi- och verksamhetsstöd vid utbildningskontorets stab. 

Nulägesrapport - Järna grundskola 

Camilla Simonsson, rektor på Järna grundskola informerar nämnden om läget inför skolstarten. 
Järna grundskola har vid terminsstart 5 obehöriga lärare, man utökar inför året andelen lärare i 
de tidiga åren. Skolan ska inför läsåret satsa på ett nytt ärnnesövergripande arbetssätt för att 
försöka bidra till att sätta allt i ett sammanhang och i förlängningen få eleverna att tycka att 
skolarbetet är roligt och meningsfullt. Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrunden och 
elevers beteende mot varandra. 

Simonsson vittnar om en positiv skolstart med lugna skoldagar men tyvärr stökigare nattetid då 
några/någon krossat flera fönster. Kommunen har nu gått in med ytterligare Securitasronder runt 
Eneskolan för att förhindra ytterligare glaskross och annan skadegörelse. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

V-R 
An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 
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§ 129 Informationsärende - Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom 
prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder 

Dnr: Jä 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdirektör Monica Sonde informerar nämnden om arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Det arbete som man nu gör i och med att utarbeta en plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018 
utgår mycket från de utvärderingar som man gör för föregående år. Det pågår nu ett omfattande 
arbete med att utvärdera det systematiska kvalitetsarbete som har utförts under föregående läsår 
och utvärderingen kommer att komma till nämnderna under november. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett antal huvudområden, pedagogisk ledning, 
kvalitet i undervisningen, mål- och resultatstyming, lärande organisation, förbättringsområde 1 
- elevhälsa, förbättringsområde 2 - F-5 satsning samt förbättringsområde 3 -
föräldrasamverkan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 
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§ 130 Resultatredovisning grundskolan 

Dnr: Jä 17/08 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av resultat 

för grundskolan ske i september. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-14 

Bilaga 1: Kommentarer till resultat, behörighet, meritvärde och andel elever som når målen. 

Bilaga 2: Grund-info- kommungemensamt arbete i grundskolan läsåret 17-18 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

ve Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 
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§ 131 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 2018 

Dm: Jä 17/58 

Sammanfattning av ärendet 

13 (24) 

Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunen har från den 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det 
finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av förordning 
(2001: 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning (2015:153). 
Ändringen medför att från och med 2015-07-01 beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, 
vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. Förordningen fastställer vad som är 
avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan: 

"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett 
belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som motsvarar 
kvoten mellan det inkomstindex enligt 5 8 kap. I 0-12 § § socialförsäkrings balken som fastställts 
för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste 
tiotal kronor. " 

Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år lämna uppgift till 
kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet 
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. 

För närvarande (2017-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan: 

Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet 

Högsta avgift 

Barn ett 1 362 kronor 

Barn två 908 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg 

Högsta avgift 

Barn ett 908 kronor 

Barn två 454 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Jostera~ tJ R Anslagsdatum 

2017-09-13 

Utdragsbestyrkande 
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(§ 131 forts. Dnr: Jä 17 /58) 

Högsta avgift för år 2018 kommer att justeras i enligt med av Skolverket meddelat belopp 
(2017-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan. 

Avgift för fritidsklubb 

14 (24) 

Avgiften för fritidsklubb för barn mellan 10-13 år styrs inte av förordning (2001: 160) "om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fri tidshemmet". Avgiften 
baseras på basbeloppet respektive år. Avgiften är en procent av aktuellt basbelopp per termin 
samt tillägg för matkostnader enligt självkostnadspris. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De årliga förändringarna i taxan kommer inte innebära att intäkterna till kommunerna ökar 
eftersom statsbidraget för kommuner som infört maxtaxa sänks i motsvarande grad. 

Den sammanlagda årliga intäkten av barnomsorgsavgifter är för närvarande ca 52 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-04 
PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i enlighet med PM 
från utbildningskontoret daterat 2017-08-04, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Susanna Fritz 
Utbildningskontoret/ Anki Frohm 
Utbildningskontoret/systemförvaltare Skolplatsen förskola 
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 

Justerandes signum Anslagsdatum 

v(J?_ 2017-09-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 132 Information från kultur- och fritidskontoret 

Dnr: Jä 1 7 /04 

Sammanfattning av ärendet 

Nuläges rapport - Järna fritidsgård 

Cia Holmer, chef för Ung fritid informerar nämnden om fritidsgården i Jäma. 

Den tidigare verksamhetsledaren har valt att säga upp sig och rekryteringen av en ny 
verksamhetsledare kommer snart att starta, under tiden är Pekka Kytölä tillförordnad. En 
utbildad fritidsledare är anställd och startar sin tjänst under september. 

15 (24) 

Ekonomin är ansträngd men verksamheten kommer att klara det genom stöd från andra gårdar 
och Ung fritid centralt. 

Man ser en generationsväxling på gården och satsar nu på ett samarbete med skolorna i Jäma, 
framförallt har man ett arbete igång med Eneskolan men förhoppningen är att samarbetet ska 
komma igång med alla kommunala och fristående skolor i Jäma. 

Inom gårdens arbete fortsätter man nu med det förbättringsarbete vad gäller språkbruket som 
den tidigare verksamhetsledaren startade och man bygger upp gårdslag och aktivitetsgrupper för 
att stärka ungdomarnas påverkansmöjligheter och förståelse för demokrati och ekonomi. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

-~ V~ 2011-09-13 
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§ 133 Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 
2018-2020 

Dnr: Jä 17 /55 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag presenterades den 19 juni överlämnades underlaget 
för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 2 september yttra sig till 
kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

En fortsatt god konjunktur under delar av den kommande treårsperioden skapar möjligheter för 
kommunen inklusive Telgekoncernen att stärka sin finansiella ställning genom en god 
ekonomisk hushållning, vilket behövs för att kunna möta både ambitioner och utmaningar 
framöver. Ambitioner som att bygga 20 000 nya bostäder till 2036, där 15 300 av dessa är 
kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen, utveckling av city i samverkan, högskolesatsning 
tillsammans med KTH, Scania och Astra Zeneca, fortsatt utveckla skolan och dess resultat samt 
utveckla möjligheten till egen försörjning, är några områden att nämna. Utöver dessa ambitioner 
som även är utmaningar, finns övriga utmaningar framför allt i den demografiska utvecklingen 
där andelen yngre och äldre bedöms bli större och som ställer ökade krav på välfärdstjänster och 
utvecklingen av desamma. Digitaliseringen är en viktig satsning som kommunen behöver 
genomföra för att kunna möta dessa ökade krav samtidigt som behovet att den egna 
organisationen bedriver verksamheten på effektivt sätt tillsammans med önskad kvalitet i 
välfärdstj änsterna. 

För att säkerställa en hållbar välfärd är det dock viktigt att kommunen tar ett samlat grepp kring 
de tre hållbarhetsdimensionerna, vilket är avsikten med den nya målstruktur för 
kommunfullmäktiges mål som föreslås i förvaltningens underlag. Den nya målstrukturen avser 
även att skapa en tydligare politisk styrning och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, 
nämnder och förvaltning som ett led i att stärka målstyrningen. 

För att få ett ökat fokus på investeringarna, en längre planeringsperiod och bättre synkronisering 
med Telgekoncernen, i syfte att öka genomförandegraden av beslutade investeringar, har 
investeringsbudgeten separerats från driftbudgeten. Detta möjliggör också ett tidigare beslut av 
investeringsbudgeten. Vidare har kommunstyrelsen givit stadsdirektören i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att ytterligare stärka och öka kvaliteten i investeringsprocessen. 

I förvaltningens underlag finns särskilda satsningar, som delvis redan nämnts ovan, som 
utbyggnadsstrategin, digitaliseringen samt möjligheten till egen försörjning. För 
utbyggnadsstrategin och egen försörjning finns motsvarande medel som satsades i 2017 års 
budget kvar hos berörda nämnder även i 2018 års budget. För digitaliseringen avsätts centralt 18 
mkr. 

I övrigt innehåller förvaltningens underlag för året mindre effektiviseringar på sammanlagt 26 
mkr, en generell pris-och löneuppräkning på 1 procent samt riktade lönesatsningar mot 
prioriterade grupper. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 



Sammanträdesprotokoll I 2017-09-05 I Södertälje kommun I Järna kommundelsnämnd 17 (24) 

(§ 133 forts. Dnr: Jä 17 /55) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-08-14 
Förvaltningens underlag Mål och Budget 2018-2020, PM inklusive bilagor 

Yrkanden 
Ordförande Hanna Klingborg (MP) yrkar på att nämnden beslutar att man har tagit del av 
förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020 och avstår från eget ställningstagande 
till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

Michael Andersson (M) och Viveca Rabenius (V) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tar del av förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020 och avstår från eget 
ställningstagande till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

Särskilt yttrande 
Michael Andersson (M) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga§ 133 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/Ekonomi/Lek 

Justerandes signum An slagsdatum 

2017-09-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 134 Nämndledamöter informerar 

Dnr: Jä 17 /04 

Ordförande Hanna Klingborg (MP) informerar nämnden att: 

• Inom kort kommer fördelningen av 1 miljon kronor till nämnden genom Södertäljelyftet 
att ske, förslag har inkommit från kultur- och fritidskontoret att pengarna används för att 
tillgänglighetsanpassa Futurum samt bygga omklädningsrum på Järna IP. 

• Det är politikerhörna imorgon, 6/9 mellan kl. 17 .00-18.30, temat är trygghet och 
kommunpolis Michael Alfredsson tillsammans med säkerhetssamordnare Michael 
McCarthy samt fältare Gabriell Lidström kommer att närvara. 

• Destination Södertälje, i samarbete med nämnden nu planerar för höstens företagarträff 
som kommer att förläggas i Ytterjärna. 

• Mail har skickats ut till ledamöterna gällande inbjudan till politikerutbildningen som 
äger rum den 26-27/9, ordförande uppmanar alla att komma ihåg att anmäla sig. 

Susanne Bergström (S) informerar: 

• Gällande avtalet mellan Nibblestiftelsen och Nibble Ulvsundets samfällighetsförening 
som finns i anrnälningspärmen. 

• Planering av invigning av ridanläggningen på Billsta, preliminärt kommer den att hållas 
dagtid den 21 oktober men planerna kan ändras och Bergström uppmanar ledamöterna 
att vara uppmärksamma på kommande inbjudan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 135 Kontoret informerar 

Dnr: Jä 17/04 

Rebecka Ryblad informerar om verksamhetsplaneringsdagen för kommundelsnämnderna som 
kommer att hållas i stadshuset den 7/12, mer information kommer. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

;, V rJz..._ 2011-09-13 
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§ 136 Anmälningsärenden 

Dnr: Jä 17 /04 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 112 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017 
• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 119 "Minska lärarnas administrativa börda" Svar på motion av 

Metin Hawsho (L) 
• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 120 "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan" Svar på 

motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp 
• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 121 "Främja barnens frisknärvaro i förskolan" Svar på motion av 

Mats Siljebrand (L) 

Kommunstyrelsen 

• Protokollsutdrag 2017-06-16 § 127 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017 

Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

• Dom i ärende Negativt förhandsbesked för uppförande av fyra en bostadshus på fastigheten 
Södertälje Svarttorp 2:3, Mål nr P 3274-17, 2017-09-01 

Telge Inköp 

• Internkontroll 2017 för Jäma kommundelsnämnd, 2017-08-30 

Övrigt 

• Avtal mellan Nibblestiftelsen och Nibble Ulvsundets samfällighetsförening, 2017-07-05 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ V~ 
Anslagsdatum 

2017-09-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Delegationsbeslut 

Dnr: Jä 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Startbesked, Kattmyntan 6, SBN 2017-01120, 2017-06-08 

• Startbesked, Överjärna-lövsta 1:47, SBN 2017-01127, 2017-06-08 

• Delstartsbesked mark och grund, Ene 4:151, SBN 2016-02466, 2017-06-12 

• Startbesked, Kallfors 1:137, SBN 2017-00772, 2017-06-09 

• Startbesked, Kallfors 1:304, SBN 2016-02705, 2017-06-12 

• Slutbesked, Stenmåran 1, SBN 2017-00661, 2017-06-07 

• Slutbesked, Skilleby 4:59, SBN 2016-01609, 2017-06-02 

• Startbesked, Långskeppet 4, SBN 2017-00953, 2017-06-13 

• Startbesked, Vecklaren 7, SBN 2017-01187, 2017-06-13 

• Marklov med startbesked, Kallfors 1:219, SBN 2017-00959, 2017-06-13 

• Slutbesked, Åkerby 6:1, SBN 2016-01890, 2017-06-13 

• Bygglov med startbesked, Myntan 3, SBN 2017-00927, 2017-06-13 

• Slutbesked, Ytterjärna-Nibble 1:21, SBN 2017-00554, 2017-06-20 

• Startbesked, Ene 4:221, SBN 2017-00944, 2017-06-19 

• Slutbesked, Längan 12, SBN 2015-02066, 2017-06-16 

• Startbesked, Skogsklockan 2, SBN 2017-01108, 2017-06-19 

• Slutbesked, Strandastern 1, SBN 2016-02966, 2017-06-19 

• Startbesked, Vagnsmeden 5, SBN 2016-01029, 2017-06-19 
• Bygglov, Vitklövern 8, SBN 2016-02978, 2017-06-20 

• Startbesked, Kallfors 1:297, SBN 2017-00341, 2017-06-20 

• Startbesked, Ene 4:151, SBN 2016-02466, 2017-06-20 

• Bygglov med startbesked, Kumla 1:4, SBN 2017-00592, 2017-06-20 

• Startbesked, Linga 2:7, SBN 2017-00048, 2017-06-21 

• Startbesked, Linga 2:7, SBN 2017-00048, 2017-06-21 

• Bygglov, Brogärdet 2:9, SBN 2016-00975, 2017-06-27 

• Bygglov, Kallfors 1:287, SBN 2017-00158, 2017-06-27 

• Startbesked, Skilleby 4:99, SBN 2017-00362, 2017-06-28 

• Startbesked, Ytterjärna-Nibble 1:8, SBN 2016-00036, 2017-06-28 

• Bygglov med startbesked, Sippan 10, SBN 2016-01481, 2017-06-21 

• Bygglov med startbesked, Kallfors 1:203, SBN 2016-01304, 2017-06-22 

• Bygglov, Kumla 3:2, SBN 2017-01194, 2017-06-26 

• Slutbesked, Rymdhunden 1, SBN 2017-00860, 2017-07-03 

• Startbesked, Linga 2:7, SBN 2017-00060, 2017-06-29 

• Bygglov med startbesked, Kallfors 1:224, SBN 2016-02773, 2017-06-29 

• Slutbesked, Ene 4:221, SBN 2013-02256, 2017-06-29 

• Startbesked, Kallfors 1:171, SBN 2017-01326, 2017-06-30 

• Interimistiskt slutbesked, Rymdhunden 1, SBN 2017-00241, 2017-07-03 

• Startbesked, Hållsnäs 1:6, SBN 2016-01932, 2017-07-04 

• Interimistiskt slutbesked, Rymdhunden 1, SBN 2017-00500, 2017-07-03 

• Bygglov, Maskinen 2, SBN 2017-01157, 2017-07-07 

• Bygglov, Kallfors 1:237, SBN 2017-00214, 2017-07-04 

• Slutbesked, Römora 1:11, SBN 2015-00449, 2017-07-06 

• Slutbesked, Vecklaren 7, SBN 2017-01187, 2017-07-11 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 
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(§ 137 forts, Dnr Jä 17 /03) 

• Slutbesked, Skäve 1:13, SBN 2016-01610, 2017-07-11 
• Slutbesked, Pingsten 3, SBN 2016-00151, 2017-07-11 
• Bygglov med startbesked, Älvan 4, SBN 2017-01280, 2017-07-10 
• Bygglov, Guldregnet 9, SBN 2017-01009, 2017-07-10 
• Startbesked, Skilleby 4:93, SBN 2017-00714, 2017-07-10 
• Startbesked, Fabrikören 4, SBN 2016-02208, 2017-07-11 
• Startbesked, Ensta 1:8, SBN 2016-01782, 2017-07-25 
• Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:318, SBN 2016-01408, 2017-07-12 
• Delstartsbesked för grunden, Skilleby 4:94, SBN 2016-02991, 2017-07-12 
• Slutbesked, Kallfors 1:196, SBN 2015-02491, 2017-07-14 
• Bygglov med startbesked, Tavestaskolan 2, SBN 2017-01507, 2017-07-21 
• Startbesked, Kallfors 1:196, SBN 2017-01522, 2017-07-21 
• Startbesked, Agdala 1:4, SBN 2017-01516, 2017-07-21 
• Ansökan avskrivs, Solstenen 10, SBN 2017-01168, 2017-06-16 
• Ansökan avskrivs, Hummelhaga 2:1, SBN 2016-02061, 2017-06-22 
• Ansökan avskrivs, Simsjön 1:4, SBN 2015-00107, 2017-06-22 
• Slutbesked, Månstenen 3, SBN 2017-01370, 2017-08-09 
• Bygglov med startbesked, Tunaboden 30, SBN 2017-00520, 2017-08-09 
• Bygglov med startbesked, Ene 4:69, SBN 2015-00552, 2017-08-07 
• Bygglov, Maskinen 2, SBN 2017-01157, 2017-07-07 
• Slutbesked, Verkstaden 11, SBN 2016-01484, 2017-08-04 
• Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:137, SBN 2016-02118, 2017-08-03 
• Slutbesked, Kallfors 1:164, SBN 2014-00232, 2015-02-26 
• Slutbesked, Hösten 7, SBN 2014-01280, 2015-04-22 
• Slutbesked, Kallfors 1:103, SBN 2014-02049, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:172, SBN 2014-00028, 2015-01-09 
• Slutbesked, Kallfors 1:225, SBN 2014-02113, 2015-06-15 
• Bygglov för utvändig ändring av en bostadshus (solceller) samt tillbyggnad av 

komplementbyggnad, Åkerby 6:1, SBN 2017-01142, 2017-08-14 
• Startbesked, Kallfors 1:300, SBN 2017-01565, 2017-08-17 
• Slutbesked, Kallfors 1:208, SBN 2014-01546, 2015-07-20 
• Slutbesked, Vecklaren 4, SBN 2014-01191, 2017-08-28 
• Bygglov med startbesked, Fläkten, SBN 2017-00415, 2017-08-22 
• Slutbesked, Pusslet 6, SBN 2014-00649, 2017-08-25 
• Startbesked, Ene 4:160, SBN 2017-01573, 2017-08-25 
• Interimistiskt slutbesked, Kallfors 1:283, SBN 2014-00570, 2017-08-25 
• Slutbesked, Kallfors 1:326, SBN 2016-01654, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:325, SBN 2016-01653, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:324, SBN 2016-01652, 2017-08-11 
• Bygglov, Mora 1:45, SBN 2017-00567, 2017-08-29 
• Interimistiskt slutbesked, Ene 4:222, SBN 2016-01775, 2017-08-29 
• Bygglov med startbesked, Fästningen 4, SBN 2017-01214, 2017-08-28 
• Slutbesked, Kallfors 1:327, SBN 2016-01655, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:328, SBN 2016-01656, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:330, SBN 2016-01659, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:331, SBN 2016-01660, 2017-08-11 
• Slutbesked, Kallfors 1:329, SBN 2016-01658, 2017-08-11 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdrags bestyrkande 
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(§ 137 forts, Dnr Jä 17 /03) 

Utbildningskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-10, § 10 2017-06-16 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-13, § 13, 2017-08-09 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-11, § 11, 2017-08-10 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-14, § 14, 2017-08-09 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-12, § 12, 2017-08-10 

Järna kommundelsnämnd 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-09, § 09 2017-06-15 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-098, § 08 2017-06-09 

Järna kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-09-13 
Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Övriga frågor 

Dnr: Jä 1 7 /05 

Ingvar Karlsson (S) tar upp frågan om nämnden bör uppmärksammas särskilt då den i år firar 30 
år. Nämnden diskuterar tillsammans och överlämnar till det förstärkta presidiet att bestämma 
om/hur det bör uppmärksammas. 

Kopia skickas till 
Akten 
Järna kommundelsnämnds presidium 

Justerandes signum Anslagsdatum 

V 
Utdragsbestyrkande 

2017-09-13 



Järna kommundelsnämnd 
SÄRSKILT YTTRANDE 
2016-09-05 
Ärende 16 

~illlf)Cl §\9J'b 

~ moderaterna 

Yttrande över förvaltningens underlag Mål och Budget 2018 - 2020 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2018 - 2020 
presenterades den 19 juni 2017 överlämnades den för politisk beredning. 
Nämnderna ges tillfälle att senast den 2 september yttra sig till kommunstyrelsen 
över förvaltningens underlag. 

Ärendet 
I rubricerade ärende har vi tagit del av kontorets yttrande gällande förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2018 - 2020 som nämnden ska ta ställning till. 

För Moderaternas del har vårt budgetarbete precis börjat och med anledning av det 
fortsatta arbetet vill vi ha handlingsutrymme att självständigt kunna utforma vårt 
budgetförslag. Därför väljer vi att inte delta i beslutet och inger som förklaring detta 
särskilt yttrande. 

Benny Hansen (M) 


