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2014-08-19 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Ola Schön 
08-523 019 29 
ola.schon@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Fredagen den 5 september 2014 klockan 08.30 i Dirigenten, plan 1, Stadshuset 

 

 
 
 
 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 
 

2.  Fastställande av dagordning 
 

3.  Information från Polisen 
Dnr KS 14/10 
 

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

5.  Aktuella uppgifter om flyktingmottagning 
Dnr KS 14/11 
 

  
Ekonomi och ägarstyrning 
 

6.  Finansiell riskrapport 
Dnr KS 14/07 
 
Beslutsunderlag    
Rapport den 31 juli 2014  
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7.  Förändring av direktupphandlingspolicy 

Dnr KS 14/ 
 
Beslutsunderlag    
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2014  
PM den 24 juni 2014  
Beskrivning av förändrad process för direktupphandling 
 

  
Samhällsbyggnad och extern utveckling 
 

8.  Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och 
Gamla Rådhuset (Tälje 1:33) 
Dnr KS 14/119 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2014  
Plankarta den 20 juni 2014  
Planbeskrivning den 20 juni 2014  
Genomförandebeskrivning den 20 juni 2014  
 

9.  Detaljplan Igelsta gård 
Dnr KS 14/228 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 juli 2014  
Utställningsutlåtande den 31 juli 2014  
Plankarta den 31 juli 2014  
Planbeskrivning den 31 juli 2014  
Genomförandebeskrivning den 31 juli 2014  
 

   

10.  Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av 
exploateringsområdet Igelsta Gård, del av fastigheten 
Östertälje 1:15 
Dnr KS 14/62 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2014  
Översiktskarta  
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Förslag till exploateringsavtal med bilagor  
Tekniska nämndens protokoll den 27 februari 2014  
 

11.  Detaljplan för ny skola i Enhörna – del av Ekeby 4:1 
Dnr KS 14/226 

 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 juni 2014  
Granskningsutlåtande den 11 juni 2014  
Plankarta den 11 juni 2014  
Planbeskrivning den 11 juni 2014  
Enhörna kommundelsnämnds beslut den 23 juni 2014  
Kommunala handikapprådets yttrande den 18 augusti 2014  
 

12.  Yttrande till Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för 
”Mälarprojektet”  
Dnr KS 14/157 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 augusti 2014  
Yttrande till Mark- och miljödomstolen den 11 augusti 2014  
 

13.  Namnsättning av park till Zacharias Anthelius minne 
Dnr KS 14/174 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2014  
Namnkarta  
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 1999  
Stadsbyggnadsnämndens beslut den 17 juni 2014, § 123  
 
 

14.  Namnsättning av park till Hasse Tellemars minne 
Dnr KS 14/173 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2014  
Namnkartor 
Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 17 juni 2014  
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15.  Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och 

avlopp 
Dnr KS 14/223 
 
Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2014 
Kartbilaga 

  
Övriga ärenden 
 

16.  Information från stadsdirektören 
Dnr KS 14/09 
 

 
 
Boel Godner 
 
Kommunstyrelsens ordförande  
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17.  Meddelanden 

 
a) AB Vårljus: protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna den 7 maj 2014 

 
b) Stockholmsregionens Försäkring AB: protokoll fört vid bolagsstämma med 

aktieägarna den 20 mars 2014 
Kopia har överlämnats till Erik Hansjons och försäkringsansvarig. 
 

c) AB Vårljus: protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för AB 
Vårljus den 7 maj 2014.  
 

d) AB Vårsljus: Tertialrapport 1 och årsprognos för år 2014 för Vårljus (koncernen).  
 

e) Länsstyrelsen i Stockholms län: Information med rapport från inspektion hos 
överförmyndarnämnden i Södertälje den 20 mars 2014  
  

18.  Anmälan av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens ordförande nr 22-33/2014 
Stadsdirektören nr 1a, 57-76, 76a, 77- 83/2014 
 

19.  Motioner väckta vid kommunfullmäktiges 
sammanträden den 28 april och 16 juni 2014 
 
28 april 2014 
 
a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Hotspot Snäckvicken”. 

Motionen besvaras direkt av kommunalrådskansliet.  
 

b) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Byn by bike eller se Södertälje från 
cykelsadeln”. 
Motionen besvaras direkt av kommunalrådskansliet.  
 

c) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Öka tillgången till internet för 
Södertäljes seniorer”. 
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden, kommundelsnämnderna samt 
kommunala pensionärsrådet för yttrande senast den 1 december 2014 .  
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d) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Spännande samarbete mellan skola 
och stadsarkiv”. 
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 december 2014.  
 

e) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Återinför 
Familjecentralerna i Södertälje”. 
Motionen har remitterats till socialnämnden, utbildningsnämnden samt 
kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 december 2014. 
 

f) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Inför barnbokbussar 
i Södertälje för ökad läsning” 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 december 2014.  

 
16 juni 2014 
 
g) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Nygatan i ny gestaltning”.  

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för 
yttrande senast den 1 december 2014.  
 

h) Motion av Per Anders Fritshammar (C) med rubriken ”Bygg gång- och cykelbro 
över Moraån i Järna mellan Picknickudden och ’Engelska Parken’”.  
Motionen har remitterats till Järna kommundelsnämnd för yttrande senast den 1 
december 2014.  
 

i) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Bättre städning inom 
ramen för beviljad hemtjänst”.  
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommundelsnämnderna, kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet för yttrande senast den 1 december 2014.  
 

j) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Arbeta för att 
Trafikverket tar över ansvaret för färjan mellan Mörkö och Oaxen”.  
Motionen har remitterats till Hölö-Mörkö dommundelsnämnd för yttrande senast den 
1 december 2014.  
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k) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Södertälje kommun bör ta 
över ansvaret för Natura 2000/natur/kulturreservatet på Oaxen”.  
Motionen har remitterats till miljönämnden, Hölö-Mörkö kommundelsnämnd samt 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 1 december 2014.  
 

l) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Södertälje kommun 
behöver en tillnyktringsenhet”.  
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande senast den 1 december 
2014.  
 

m) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken ”Öka barns och ungas 
inflytande i Södertäljes beslutsprocesser”.  
Motion har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 1 december 2014. 
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