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Närvarande 
Ledamöter Boel Godner (S), Ordförande 

ElofHansjons (S), l :e vice ordförande 
Marita Lärnestad (M), 2:e vice ordförande, tjänstgör§§ 83-89, 91-99 
Ewa Lofvar Konradsson (MP), 3 :e vice ordförande 
Susanne Bergström (S), tjänstgör §§ 83-92, 94-99 
Staffan Norberg (V) 
Anne-Marie Larsson (M) 
Mats Siljebrand (FP) 
Tage Gripenstam (C) 

c Ersättare Merna Kifork (S) tjänstgör för Besim Aho (S) §§ 83-99 
Bo Ohlson (S) tjänstgör för Susanne Bergström (S) § 93 
Ulla Rygin (S) 
Erika Murga (V) 

( Metin Ataseven (M) tjänstgör för Anne-Marie Larsson (M)§§ 83-99 
Alexander Rosenberg (M) tjänstgör för Marita Lärnestad (M) § 90 
Metin Hawsho (FP) 
Veronica Westergård (KD) 
Tommy Hansson (SD) tjänstgör för Tommy Blomqvist (SD) §§ 83-99 

Övriga Martin Andreae 
närvarande 

Stefan Bollmark 
Camilla Bro 
Kenneth Hagström 
Carolina Hillerdal Ljungqvist 
Liselotte Löthagen 
Emilia Correia Pettersson (MP) 
Lennart Rendik (V) 
Josephine Lindström (M) 

( 

David Beukelmann, Polisen 
Peter Nylind, Polisen 
Magnus Lundin, Swedish Incubators & Science Parks 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-04-30 

l 



Sammanträdesprotokoll l 2015-04-23 l Södertälje kommun l Kommunstyrelsen 3 (23) 
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§ 83 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
Ärende 17, Uppdrag om att se över kommunens arbete för att upptäcka och stävja fusk. 

Ärende 18, Val till arbetsgruppen för politikerutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av 
ovanstående två ärenden. 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 84 Information frän Polisen 

Dnr: KS 1511 O 

Peter Nylind, tillträdande polisområdeschef, presenteras för kommunstyrelsen. Peter Nylind, 
som formellt ännu inte har tillträtt, kommer närmast från tjänsten som biträdande polischef för 
polisen i Söderort. 

David Beukelmann, tf biträdande polisområdeschef i Södertälje, informerar om den pågående 
omorganisationen inom polisen. Datumet för när den nya organisationen ska träda i kraft är nu 
satt till den l oktober 2015. 

David Beukelmann framhåller att inom polisens yttre arbete med ingripanden och brotts
förebyggande åtgärder upplever man att man nu har bättre tid med detta arbete. Detta kan delvis 
hänföras till att flera av de senaste årens resurskrävande ärenden nu har kunnat avslutas. 

David Beukelmann informerar också om läget i assistenshärvan och de två hemtjänstärendena. 

Skickas till 

Akten 

Justerandes signum .n .ty 
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§ 85 Ekonomirapport 

Dnr: KS 15/08 

Ekonomi- och finansdirektör Camilla Broo informerar om det ekonomiska läget utifrån den 
ekonomiska redovisningen per den 31 mars och uppdaterade prognoser för skatteintäkter och 
kostnadsutveckling. 

Den utsända ekonomirapporten av den 17 april 2015 läggs till handlingarna. 

Skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 86 Aktuella uppgifter om flyktingmottagning 

Dnr: KS 15/11 

stadsdirektör Martin Andreae informerar om aktuellt antal asylsökande och flyktingar: 

Antalet asylsökande uppgår till l 167 personer varav 532, eller 45 %, är från Syrien. 

Antalet flyktingar uppgår från årets början till167, varav 125, eller 74%, är från Syrien. 

22,7% av de syriska flyktingarna i länet har sökt sig till Södertälje. 

Martin Andreae redovisar också att Södertälje i relation till folkmängden fortsatt har ett mycket 
stort flyktingmottagande även om det nu är några fler kommuner i länet som har ett flykting
mottagande som något överstiger deras andel av folkmängden. 

Skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 87 Finansiell riskrapport 

Dm: KS 1507 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontors skrivelse, Finansiell riskrapport per den 31 mars 2015, föreligger. 

Beslutsunderlag 
Riskrapport per den31mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten. 

Justerandes signum 
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§ 88 Förslag till torgnamn enligt detaljplaneförslag för 
kvarteret Orion (Tälje 1:35 m fl) 

Dnr: KS 15/90 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att Västra Kanalgatan byggs om i den del som ansluter mot Köpmangatan 
kommer nuvarande parkeringsplats att försvinna. I stället kommer ett litet torg att anläggas. 
Detta torg föreslås få namnet Kanaltorget 

stadbyggnadsnämnden har tillstyrkt förslaget den24mars 2015, § 46. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets kontors tjänsteskrivelse den 6 mars 2015 

Namnkartor 

stadsbyggnadsnämndens protokoll den24mars 2015, § 46 

Kommunstyrelsens beslut 
Namnförslaget Kanaltorget tillstyrks. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

9 (23) 

Kanaltorget antas som torgnamn för det nya lilla torget intill kvarteret Polstjärnan i enlighet 
med detaljplaneförslaget för kvarteret Orion. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

m J/--' 

Anslagsdatum 
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§ 89 Tema: Information om Science Parks i Sverige 

Dnr: KS 15/07 

Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks, informerar om den egna 
organisationen som är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och 
science parks. SISP:s 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige 
som tillsammans har över 5000 företag med cirka 70 000 sysselsatta. 

Magnus Lundin redogör också för hur man arbetar inom de befintliga Science Parks och vilka 
olika förutsättningar som utgör grund för detta arbete. Magnus Lundin bedömer också att det är 
en bra inriktning på det inledande arbetet för Södertälje Science Park. 

Magnus Lundin svarar även på frågor från ledamöter och ersättare. 

Skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Ut/i/,~styrkande r~ 1 /1; 5;J 2015-04-30 ~t&!lzwti!t 
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§ 90 Försäljning av del av Bränninge gärd 1:1 och del av 
Pershagen 1:4 

Dnr: KS 15/72 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en försäljning av del av fastigheterna Bränninge gård l: l 
och Pershagen 1:4. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den30mars 2015, § 32. I 
den tjänsteskrivelse som nu föreligger kommenterar förvaltningen återremissen. Förslaget till 
försäljning kvarstår från det tidigare behandlade ärendet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 april2015 

Kopeavtal 

Kommunfullmäktiges beslut den30mars 2015, § 32 

Tekniska nämndens beslut den 22 april2015, §59 

Jäv 
Marita Lärnestad (M) anmäler jäv och deltar således inte i behandlingen av ärendet. 

Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget. 

Tage Gripenstam (C) yrkar att yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
den skrivelse från allianspartierna som redovisas vid dagens sammanträde, i andra hand, i det 
fall återremissyrkandet avslås, avslag på förslaget samt därutöver att förvaltningen ges i uppdrag 
att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal så att direkt
anvisningar fortsättningsvis kan hanteras. Mats Siljebrand (FP) och Metin Ataseven (M) 
instämmer i detta yrkande. 

Tommy Hansson (SD) instämmer i Tage Gripenstams yrkande om återremiss. 

Boel Godner (S) yrkar avslag på yrkandena från Tage Gripenstam (C), Mats Siljebrand (FP), 
Metin Ataseven (M) och Tommy Hansson (SD). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss från Tage Gripenstam (C) m fl. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit denna begäran. Ärendet ska därför behandlas i 
sak vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer sedan proposition på yrkandena om bifall eller avslag till förslaget. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget i enlighet med yrkandet 
från ordföranden. 

Justerandes signum 
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Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet från Tage Gripenstam (C) m fl om 
att förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit detta yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut tillstyrks. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner föreslaget köpeavtal med Kilenkrysset angående försäljning 
av del av Bränninge gård l :l samt Pershagen l :4. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservationer och särskilt yttrande 
Metin Ataseven (M), Mats Siljebrand (FP) och Tage Gripenstam (C) anmäler och inger 
reservation, bilaga§ 90. 

Veronica Westergård (KD), ersättare i kommunstyrelsen, anmäler att denna reservation, bilaga 
§ 90, också utgör särskilt yttrande från henne. 

Tommy Hansson (SD) anmäler reservation till protokollet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 91 Samråd Norra Östersjöns vattendistrikt 

Dnr: KS 15/79 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har tagit emot samrådshandlingar från Norra Östersjöns vattendistrikt för 
kommande vattenförvaltningscykel, 2015-2021. Myndigheter och kommuner är enligt 5 kap 8 § 
miljöbalken skyldiga att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt det 
åtgärdsprogram som vattendelegationen fastställer. 

Ärendet har samberetts mellan miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret som också 
utarbetat ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljökontorets och samhällsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteskrivelse den 2 mars 2015 

( PM den 2 mars 2015 

( 

( 

Telge Näts yttrande den 7 april2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2015 som sitt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 92 Instruktion för stadsdirektören 

Dnr: KS 15119 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 31 oktober 2014 till förvaltningen att utarbeta ett förslag till 

instruktion för stadsdirektören. Bakgrunden till uppdraget är att det i den svenska förvaltnings

modellen inte finns någon författning eller beskrivning som reglerar vad som gäller avseende en 

kommunchefs ansvar och befogenheter. Det anses således ligga inom ramen för det kommunala 

självstyret att varje kommun självt definierar hur ansvarsfördelningen i kommunen ska se ut. 

( I många bolag fattar styrelsen ett aktivt beslut om VD-instruktion. På motsvarande sätt ska alltså 

en instruktion för stadsdirektören reglera stadsdirektörens ansvar och befogenheter. Ett förslag 

till en sådan instruktion har utarbetats och föreslås nu fastställas av kommunstyrelsen. Tanken 

( 

(_ 

är att denna instruktion ska aktualiseras i kommunstyrelsen en gång varje mandatperiod eller i 

samband med att en ny stadsdirektör anställs. Instruktionen ska även kunna aktualiseras för 

revidering när det finns behov av detta. 

Kommunstyrelsens arbetsordning har i vissa avseenden reglerat sådant som rör hur tjänste

mannaorganisationen genom kommunstyrelsens kontor och dess ledning ska stödja kommun

styrelsen i dess arbete. Nu föreslås förändringar i den nu gällande arbetsordningen för att dels 

uppdateras gentemot nuvarande organisation, dels vara i överensstämmelse med instruktionen 

för stadsdirektören. Ä ven kommunstyrelsens delegationsordning föreslås förändras på en punkt, 

avseende lön och andra anställningsvillkor för kommunens högre chefer, för att överensstämma 

med förslaget till instruktion för stadsdirektören. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från S, MP och V med förslag till instruktion för stadsdirektören den 23 april2015 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 31mars 2015 med bilagor 

Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att 
instruktionen utformas i enlighet med den skrivelse som S, MP och V lämnat vid dagens 
sammanträde. Marita Lärnestad (M) yrkar bifall till detta förslag. 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Instruktion för stadsdirektören fastställs i enlighet i enlighet med den skrivelse som S, MP 

och V lämnat vid dagens sammanträde. 

2. Arbetsordningen för kommunstyrelsen revideras i enlighet med föreliggande förslag . . 

3. Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Ut~Vbestyrkande /' 
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§ 93 Förlängning av förordnande som chef för kultur- och 
fritidskontoret 

Dnr: KS 151119 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Staffan Jonsson är sedan den l maj 2007 anställd i Södertälje kommun. 
Staffan Jonsson är tillsvidareanställd, med ett chefskontrakt om ett fyraårigt förordnande som 
kontorscheftom 30 april2015. 

stadsdirektören och Staffan Jonsson är överens om att stadsdirektören föreslår kommun
styrelsen att besluta om en förlängning med en fyraårs period, t o m den 30 april 2019. 

Arbetsgivaren har genomfört förhandling enligt MBL § 11 med de fackliga organisationerna 
och förhandlingen har avslutats i enighet. 

För Staffan Jonssons anställning gäller Södertälje kommuns chefskontrakt för kontorschefer och 
i övrigt de villkor som fastställts av kommunstyrelsens personalutskott. 

Besluts u n derlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 7 april2015 

Jäv 
Susanne Bergström (S) anmäler jäv och deltar således inte i behandlingen av ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Staffan Jonssons förordnande som chefför Kultur- och fritidskontoret förlängs från och med 
den l maj 2015 till och med den 30 april 2019. 

Beslutet skickas till 
Staffan Jonsson 

(, KFN 
Personalutskottet 
Akten. 

Justerandes signum 
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§ 94 Svar på medborgarförslag med rubriken "Inför 
trådbunden internet- och telefonuppkoppling 
södertälje kommun" 

Dnr: KS 14/81 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska använda trådbunden internet- och telefon
uppkoppling i stället för trådlös dito i alla kommunala förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. 

Ett förslag till svar har upprättats av kommunalrådskansliet A v svaret framgår att det med 
anledning av de bedömningar och råd som finns från strålsäkerhetsmyndigheten inte finns skäl 
att ta beslut i enlighet ined medborgarförslaget I svaret poängteras också att det är viktigt att 
vara försiktig och följa de råd som utfårdas från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunalrådskansliets skrivelse 

Medborgarförslaget 

Kommunstyrelsens beslut 
Med den redovisning som lämnas i svaret anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutet skickas till 
Medborgaren (inkl svaret) . 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 95 Information frän stadsdirektören 

Dnr: KS 15/09 

stadsdirektör Martin Andreae informerar om följande: 

Folkmorden 1915 
Martin Andreae redogör för genomförandet av det uppdrag som han fått av kommunstyrelsen 
med anledning av att det i år är l 00 år sedan folkmorden i det dåvarande Osmanska riket. En 
utställning kring dessa händelser har anordnats och denna invigdes i stadshuset den 15 april. 
Utställningen kommer att visas fram till den 15 maj. Andra aktiviteter genomförs också, bland 

( annat har ett seminarium om folkmorden genomförts. En film kring folkmorden har producerats 
och filmen kommer att visas i skolorna. Filmen, som är sex minuter lång, visas för 
kommunstyrelsen vid sammanträdet. 

( 

Skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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§ 96 Meddelanden 

Dnr: KS 15/03 

Följande meddelande redovisas: 

a) Protokoll för den 17 februari 2015 med styrelsen för AB Vårljus 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 
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§ 97 Anmälan av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

Kommunstyrelsens ordförande nr 7/2015 

stadsdirektören nr 15-16/2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Jf/) 5t--' 2015-04-30 

{ 

~ 
Utdrag. ~styrkande . 

J / :J~ v:atueJf-z lftiL-t~c 
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§ 98 Uppdrag om att se över kommunens arbete för att 
upptäcka och stävja fusk 

Dm: KS151143 

Sammanfattning av ärendet 
I en vid sammanträdet utdelad skrivelse från S, MP och V framförs följande: 

"Vi ser viktiga poänger med valfrihet och en mångfald av utövare. Vi konstaterar dock att 
svenska samhället visat sig känsligt när det gäller möjligheten att utnyttja skattefinansierade 
system för att komma över skattemedel man inte har rätt till. Det är nu uppenbart att samhället 
måste ha en beredskap att möta detta. Det handlar om den långsiktiga trovärdigheten för all 
skattefinansierad verksamhet. 

Ä ven om de flesta av utförarna och brukarna inom välfärdssektorn är seriösa så har vi under de 
senaste åren sett alltför många exempel på motsatsen. Misstankar och domar har gjort att vi i 
högre grad än tidigare behöver vara på vår vakt och arbeta på nya sätt. Förtroendet för ett 
system som byggt på tillit mellan medborgaren och myndighetsutövaren är rubbat. Dessutom, 
och något som är ännu värre, är att det kan medföra allvarliga konsekvenser för enskilda 
brukare genom att deras behov inte tillgodoses på avsett sätt. 

Ä ven inom boendesektorn finns starka misstankar om kriminalitet. Vi kan inte acceptera att 
människor som söker sig till Sverige undan krig och förföljelse ska mötas av en svart 
bostadsmarknad där man försöker profitera på utsatta människors behov av tak över huvudet. 

Denna brottslighet är så komplex så att det inte räcker med normal uppföljning för att förhindra 
att den uppstår. Vad som krävs är erfarenhetsutbyte mellan Sveriges kommuner och ett 
helhetsgrepp från statens sida om hur man ska stävja att grov organiserad brottslighet använder 
samhällets strukturer och utsatta människors belägenhet för att roffa åt sig pengar. Det handlar 
bland annat om det statliga ansvaret kring lagstiftning, myndigheters ansvar, polisens roll och 
myndighetssamverkan. I det sammanhanget är Södertälje ett gott exempel där den samverkan 
som sker inom chefssamrådet och som varit en framgångsfaktor för att bekämpa organiserad 
brottslighet. 

Det är mot denna bakgrund viktigt att Södertälje kommun ständigt arbetar med att förbättra 
rutiner, uppföljning och kontroll så att risken för missbruk och fusk kan minimeras. Det är även 
viktigt med erfarenhetsutbyte med övriga kommuner i Sverige samt en dialog med myndigheter 
och regering kring lagstiftning, myndighetsansvar och myndighetssamverkan. stadsdirektören 
bör därför ges i uppdrag att utreda hur kommunen i samverkan med andra aktörer kan stävja 
risken för fusk och bedrägerier inom den skattefinansierade verksamheten och inom 
boendesektorn. Vi utgår ifrån att man behöver arbeta på nya sätt" 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-04-30 



c 

( 

Sammanträdesprotokoll l 2015-04-23 l Södertälje kommun l Kommunstyrelsen 22 (23) 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från S, MP och V den 23 april 2015 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), Marita Lämestad (M), Mats Siljebrand (FP), 
Tage Gripenstam (C), Staffan Norberg (V) och Ewa Lofvar Konradsson (MP) yrkar bifall till 
förslaget om uppdrag. 

Kommunstyrelsens beslut 
l. stadsdirektören ges i uppdrag att utreda hur kommunen ensam och i samverkan med andra 

aktörer kan stävja risken för fusk och bedrägerier inom skattefinansierade verksamheter samt 
inom boendesektom. 

2. Mot bakgrund av ovanstående ges stadsdirektören i uppdrag att komma med förslag på 
nödvändiga förändringar till kommunstyrelsen senast den 15 december 2015. 

3. stadsdirektören ges i uppdrag att belysa viktiga systemfrågor som kommunen bör lyfta till 
andra myndigheter eller till regeringen. 

4. Södertälje kommun ska ta initiativ till aktivt erfarenhetsutbyte med andra kommuner när det 
gäller fusk och bedrägerier inom välfårdssektom. 

Beslutet skickas till 
stadsdirektören 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

.Z/2 
-"'V/ 2015-04-30 
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§ 99 Val till arbetsgruppen för politikerutbildning 

D nr: KS 15/0 l 

Kommuns~yrelsens beslut 
EfterEwa Lofvar Konradsson (MP), som avsagt sig uppdraget, utses Emilia Correia Pettersson 
(MP) tillledamot i arbetsgruppen för politikerutbildning för tiden till och med den 31 december 
2018. 

Beslutet skickas till 
Krk/Emilia Correia Pettersson 
Ksk/Gunilla Astvik-Winer 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-04-30 
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Kommunstyrelsen 

2015-04-23 

Yrkanden/Reservation/Särskilt yttrande 

Ärende 9 

Försäljning av del av Bränninge gård 1:1, del av Pershagen 1:4 och Pershagen 

1:42- återremiss 

( Vi tackar för svaren utifrån det återremissyrkande som beslutades i kommunfullmäktige den 30 mars 

2015. Vår uppfattning är att trots att det inte är regelmässigt nödvändigt borde kommunen tagit 

initiativ till en dialog med sin egen arrendator tillsammans med köparen och tidigare informerat de 

privata fastighetsägare som finns inom tänkt försäljningsområde. Vi beklagar hanteringen av ärendet 

och att man nu inte tog chansen att genomföra sådana dialoger under den gångna månaden. 

( 

När det gäller de motstridiga målen både i Översiktsplanen och kommunfullmäktiges mål avseende 

bevarande av åkermark och nya etableringar har inte något tillfredsställande svar lämnats. Inte heller 

har den viktiga vattenfrågan belysts. Att vi lyckades återremittera ärendet har inneburit att vi fått 

möjligheten att fördjupa och ta reda på mer fakta kring det aktuella området. 

l. Översiktsplanen 

Det framgår tydligt att exploateringsområdet inte överensstämmer med det utlagda 

utredningsområdet för verksamheter i översiktsplanen utan att det är kraftigt utvidgat 

söderut mot Bränningeån. 

2. Bränningeån 

Bränningeån är ett viktigt avrinningsområde ned till saltsjön och in i Öbacken- Bränninge 

naturreservat. Del4 sidan 109 § 4.7.7 "vid planering ska hänsyn tas till hela det berörda 

avrinningsområdet för vatten" (gäller alla avrinningsom råden). 

Bränningeån har i dag otillräcklig ekologisk status men är i Översiktsplanen målsatt till God 

ekologisk status 2021. 

3. Samråd norra Östersjöns vattendistrikt 

på sidan 8 och 9 i kommunens förslag till svar på remissen beskrivs bland annat vikten av 

utvecklade vattenplaner där Bränningeåns avrinningsområde nämns särskilt som 

pilotområde för att genom utredning ta fram och komplettera de idag ofullständiga och 

otillräckliga områdesspecifika åtgärdsprogrammen. 

4. Regional och lokal grönstruktur 

Sambandet betraktas som svagt men ingår i regionens viktiga grönkilar. 

5. Åkermarken 

Den i avtalet föreslagna försäljningen innehåller enligt översiktsplanen ca 30 ha högproduktiv 

åkermark, klass 4. största delen av den ligger utanför det enligt ÖP föreslagna 

"utredningsområdet för verksamheter". 



( 

( 

(. 

6. Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning 

Under månaden har det också framkommit att vi saknar riktlinjer för ingående av 

exploateringsavtal och markanvisning vilket borde varit en förutsättning för att kunna 

genomföra denna riktade försäljning. 

Med utgångspunkt i att stor försiktighet ska iakttas när man säljer god och brukningsbar åkermark 

och de i punkterna ovan beskrivna viktiga miljöfrågorna, målen för vatten, gröna kilarna mm har vi 

landat i slutsatsen att ärendet behöver återremitteras. Detta för att återuppta förhandlingarna med 

köparen med nya utgångpunkter att markförsäljningen ska innefatta "del av Pershagen 1:4" som i 

förslaget. Att gällande marken i söder "del av Bränninge Gård 1:1" ska en ny gräns dras norr om 

befintlig väg mellan Pershagen-Kvedesta inom området. Detta för att bland annat säkerställa att 

åkermarken fortsatt kan brukas. 

Vi vet och förstår att man ibland behöver exploatera åkermark i stadsnära lägen. Men ser ingen 

anledning att göra det här och nu, det finns omfattande mark kvar för företagsetableringar i vårt 

förslag. 

Utmaningarna vi står inför gör att vi ska vara rädda om den goda åkermarken vi har. Dessutom pågår 

i södertälje kommun ett framgångsrikt arbete för att höja kvaliten på livsmedel i den kommunala 

verksamheten. l det ingår delar som ekologiskt odlat och/eller närodlat. Att då göra sig av med 

högkvalitativ närodlad sammanhängande åkermark är oklokt. 

l framtiden kan detta vara platsen för vanligt åkerbruk som idag men här kan också trädgårdsodling 

utvecklas och annan närodlad produktion riktad till marknaden i närområdet. Att nu avstå från 

denna möjlighet är också oklokt. 

Alliansens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

l. återremitterar ärendet i enlighet med vad som ovan anförts. 

2. avslår ärendet om återremissyrkandet faller. 

3. ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt arbeta fram riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal så att direktanvisningar fortsättningsvis kan hanteras. 

l Då vi inte fick gehör för våra yrkanden reserveras vi oss respektive anmäler ett särskilt yttrande mot 

beslutet. 

södertälje den 23 april 2015 

Metin Ataseven (M) 

Mats Siljebrand (FP) 

Veronica Westergård (KD) 

Tage Gripenstam (C) 


