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Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Ola Schön 
08-523 019 29 
ola.schon@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Torsdagen den 3 april 2014 klockan 08.30 i Dirigenten, plan 1, Stadshuset 

OBS! Dagen 

 
 
 
 
 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 
 

2.  Fastställande av dagordning 
 

3.  Information från Polisen 
Dnr KS 14/10 
 

4.  Ekonomirapport 
Dnr KS 14/08 
 

5.  Information om arbetet med försörjningsstöd 
Dnr KS 14/15 
 

6.  Aktuella uppgifter om flyktingmottagning 
Dnr KS 14/11 
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Ekonomi och ägarstyrning 
 

7.  Finansiell riskrapport 
Dnr KS 14/07 
 
Beslutsunderlag    
Rapport den 28 februari 2014  
 

8.  Bokslut per den 31 december 2013 för 
kommunstyrelsen 
Dnr KS 14/84 
 
Beslutsunderlag 
Bokslut per den 31 december inklusive resultat- och balansräkning  
 

9.  Årsredovisning 2013 för Södertälje kommun 
Dnr KS 14/85 
 
Beslutsunderlag 
 

10.  Donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun - 
bokslut 2013 
Dnr KS 14/96 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 27 februari 2014  
Bokslutsskrivelse och ekonomisk sammanställning den 26 februari 2014  
Utbildningsnämndens beslut den 22 oktober 2013, § 156  
 

11.  Årsrapport 2013 från Telge  
Dnr KS 14/97 
 
Beslutsunderlag 
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12.  Investering Mariekäll etapp 1 – tillfällig lösning för 

årskurs 7-9 Oxbacksskolan 
Dnr KS 14/59 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors och utbildningskontorets gemensamma 
tjänsteskrivelse den 10 mars 2014  
PM den 10 mars 2014  
Hyresoffert från Telge Fastigheter den 10 mars 2014  
 

13.  Godkännande för att starta investering i inventarier 
Igelsta grundskola 
Dnr KS 14/92 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2014  
 

14.  Investering idrottshall Västergård 
Dnr KS 13/77 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets och utbildningskontorets gemensamma 
tjänsteskrivelse den 7 mars 2014  
PM den 10 mars 2014  
Hyresoffert från Telge Fastigheter  
 

15.  Rapport av orsaker till kostnadsökningen inom 
omsorgsnämndens verksamheter samt redovisning av 
åtgärder som ska vidtas 
Dnr KS 13/268 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors och social- och omsorgskontorets gemensamma 
tjänsteskrivelse den 14 mars 2014 med  
PM samma datum  
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Samhällsbyggnad och extern utveckling 
 

16.  Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning  
Dnr KS 14/95 
 
Beslutsunderlag   
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2014 
Utställningsutlåtande den 4 december 2013  
Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning, se även länk: 
http://www.sodertalje.se/fopjarna  
Miljökonsekvensbeskrivning, reviderad den 13 januari 2014  
 

17.  Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering 
av delar av fastigheten Ritorp 1:1 inom Björkmossens 
exploateringsområde  
Dnr KS 14/80 
 
Beslutsunderlag   
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2014 
Översiktskarta  
Exploateringsavtal (1) med bilagor  
Exploateringsavtal (2) med bilagor  
 

  
Övriga ärenden 
 

18.  Yttrande över Justitiedepartementets remiss ”När vi 
bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att 
effektivare förebygga våldsbejakande extremism” 
 
Beslutsunderlag   
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 10 mars 2014  
Sammanfattning av remissen  
Förslag till yttrande  
 
 
 

http://www.sodertalje.se/fopjarna
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19.  Yttrande över revisionsrapport nr 5/2013 - Granskning 

av Södertälje kommuns finanshantering och 
finanspolicy 
Dnr KS 14/57 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 6 mars 2014  
Revisionsskrivelse den 30 januari 2014 
Revisionsrapport nr 5/2013  
Förslag till yttrande den 6 mars 2014  
 

20.  Yttrande över revisionsrapport nr 7/2013 -  Granskning 
av Södertälje kommuns utbetalningsrutiner 2013 
Dnr KS 14/58 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 13 mars 2014  
PM den 13 mars 2014 – förslag till yttrande  
Revisionsskrivelse den 30 januari 2014  
Revisionsrapport nr 7/2013  
 

21.  Boende för äldre – analys och kartläggning  
Dnr KS 12/246, Bordl KS 31/1 2014  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 20 januari 2014  
Rapporten Boende för äldre – en analys och kartläggning den 20 januari 2014  
 

22.  Bidrag från Destination Södertälje 2014  
Dnr KS 14/49 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 7 mars 2014  
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23.  Biblioteksplan 

Dnr KS 13/379 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2013 
Biblioteksplan för Södertälje kommun den 15 december 2013  
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 januari 2014, § 5  
Utbildningsnämndens beslut den 28 januari 2014, § 8  
Äldreomsorgsnämndens beslut den 28 januari 2014, § 8 
Socialnämndens beslut den 28 januari 2014, § 8  
Enhörna kommundelsnämnds beslut den 27 januari 2014, § 2  
Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut den 30 januari den 30 januari 2014, § 6  
Järna kommundelsnämnds beslut den 28 januari 2014, § 12  
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut den 29 januari 2014, § 5  
Arbetslivsnämndens beslut den 30 januari 2014, § 2 
Kommunala handikapprådets yttrande den 20 februari 2014  
Kommunala pensionärsrådets yttrande den 14 mars 2014  
 

24.  Framtiden för Tom Tits Experiment 
Dnr KS 13/351 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2014  
PM Tom Tits framtida utveckling den 11 mars 2014  
 

25.  Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 14/94 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 11 mars 2014 med  
Bilaga: Nuvarande avsnitt B, Personalorgansärenden (för hela kommunen) i 
kommunstyrelsens delegationsordning  
 

26.  Förlängning av förordnande för personaldirektören 
Dnr KS 14/110 
 
Beslutsunderlag 
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27.  Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken 

”Däcka över motorväg E4/E20” 
Dnr KS 12/507 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseordförandens skrivelse  
Motionen  
Stadsbyggnadsnämndens yttrande den 27 augusti 2013, § 149  
Tekniska nämndens yttrande den 26 september 2013, § 116 
 

28.  Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med 
rubriken ”Dränera fotbolls/grusplanen på Lina 
Grundskola” 
Dnr KS 13/319 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseordförandens skrivelse  
Motionen  
 

29.  Information från stadsdirektören 
Dnr KS 13/09 
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30.  Meddelanden 

 
a) Justitiedepartementet: Regeringens skrivelse ”En politik för en levande demokrati”   

Överlämnas till kommunalrådskansliet.  
 

b) AB Vårljus: Information om förslag om ny valberedning för AB Vårljus.  
 

c) AB Vårljus: Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma. 
 

d) Handikappföreningarnas samarbetsorgan: skrivelse till Telge Fastigheter om 
bassängmöjligheterna i Allaktivitetshuset i Saltskog. 
 

e) AB Vårljus: Rättsutlåtande om AB Vårljus uppfyller kontrollkriteriet i 2 kap 10 a § 
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).  
 

f) Hållbarhetsutskottet: protokoll från sammanträde den 11 februari 2014. 
 

g) Representationsgruppen: utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde den 18 februari 
2014, § 7 med förslag att kommunstyrelsen ska ge stadsdirektören i uppdrag att utse 
en arbetsgrupp som skall arbeta med den fysiska miljön i stadshuset.  
 

h) Stadsbyggnadsnämndens beslut den 25 februari 2014, § 35 om mark- och 
miljödomstolens dom den 6 februari 2014 i mål nr P 2357-13, Detaljplan för Igelsta 
Strand inom Östertälje, nu fråga om prövningstillstånd.  
 

i) AB Vårljus: Protokoll nr 1/2014 fört vid sammanträde den 12 februari 2014.  
 

31.  Anmälan av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens ordförande nr 8-13/2014 
Stadsdirektören nr 21-30/2014 
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32.  Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträ-

den den 25 november och 16 december 2013 samt den 
3 februari 2014 
 
25 november 2013   
 
a) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Säkra skolvägar i 

Södertälje kommun”. 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och Telge Fastigheter för yttrande 
senast den 1 maj 2014.  
 

b) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Utökad åldersgräns för 
aktivitetsbidrag”. 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.  
 

c) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrup med rubriken ”Få fart på Almnäs 
exploatering – HUB Södertälje”. 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.  
 

d) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Sortering/återvinning av 
sopor på stan”. 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och Telge Återvinning för yttrande 
senast den 1 maj 2014.  
 

e) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken ”Konstgräsplan och utomhusgym i 
Hölö-Mörkö”. 
Motionen har remitterats till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd för yttrande senast den 
1 maj 2014. 
 

16 december 2013 
 
f) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Kasta nytt ljus över gångtunneln”.  

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 1 augusti 
2014.  
 

g) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Utlys en arkitekttävling för nya 
Multihallen”. 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden 
för yttrande senast den 1 augusti 2014.   
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h) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Revidera Södertälje skolmodell”.  
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 augusti 2014.  
 

i) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Främja flugan med fräcka food 
trucks”.  
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 1 augusti 
2014.  
 

j) Motion av Ninos Maraha (FP) med rubriken ”Låt Södertälje bli en fristad för 
förföljda författare”.  
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.  
 

3 februari 2014 
 
k) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Uppvakta regeringen om utflyttning 

av statlig myndighet till Södertälje”: 
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.  
 

l) Motion av Mats Siljebrand med rubriken ”Förvarna om luftkvaliteten i City redan på 
E4/E20”.  
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 1 augusti 
2014.  
 

m) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken ”Iordningställ allmän mark/park till 
grön parkoas mellan Coop och ICA Maxi.  
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 1 augusti 
2014.  
 

n) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Giftfri kommun”.  
Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara motionen utan remittering.  
 

 

 
Boel Godner 
 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Kompletteringar och tillägg till kommunstyrelsens sammanträde 
torsdagen den 3 april kl 08.30 
 

9. Årsredovisning 2013 för Södertälje kommun 
Dnr KS 14/85 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 24 mars 2014  
PM med bilagor  
Förslag till Årsredovisning Del 1: Södertälje kommun gemensamt  
Förslag till Årsredovisning Del 2: Nämndernas sammanfattningar (Bilagor – 
kompletta nämndrapporter finns på stadskansliet)  
 

14.  Investering idrottshall Västergård 
Dnr KS 13/77 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut den 18 mars 2014 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 6 mars 2014, § 22  
 

27. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken 
”Däcka över motorväg E4/E20” 
Dnr KS 12/507 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande sida i ordförandeskrivelsen 
 

30  Meddelanden  
 
j) KSL: skrivelse ”Gemensam gymnasieregion – fortsatt process” 
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