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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2015-05-04 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Tid Fredagen den 22 maj 2015 kl 08.30 

Plats Dirigenten, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 

Sekreterare Ola Schön  

Ordförande Boel Godner  

 

 

 

Ärenden 

1. Protokollets justering 

2. Fastställande av dagordning 

3. Information från Polisen  
Dnr: KS 15/10  

4. Ekonomirapport 
Dnr: KS 15/08 

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning  
Dnr: KS 15/11 

 

Ekonomi och ägarstyrning 

6. Finansiell riskrapport  
Dnr: KS 15/07 

Beslutsunderlag 
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Samhällsbyggnad och extern utveckling  

7. Remiss inför trafikförändringar i SL och trafiken 2015/2016 (T16) 
Dnr: KS 15/54 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontors tjänsteskrivelse den 26 mars 2015  

PM den 28 april 2015  

Förslag till yttrande, reviderat den 17 april 2015  

Vårdinge kommundelsnämnds beslut den 3 mars 2015, § 33  

Vårdinge kommundelsnämnds presidiums beslut den 7 april 2015, § 1  

Enhörna kommundelsnämnds beslut den 13 april 2015, § 41  

Hölö/Mörkö kommundelsnämnds beslut den 14 april 2015, § 51  

Järna kommundelsnämnds beslut den 16 april 2015, § 65  

Stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 april 2015, § 69  

Tekniska nämndens beslut den 22 april 2015, § 54  

Kommunala handikapprådets yttrande den 3 mars 2015  

8. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp –  
Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen 

Dnr: KS 15/118 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2015 

 

Övriga ärenden  

9. Befolkningsprognos 2015-2024 
Dnr: KS 15/126 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 29 april 2015  

Befolkningsprognos 2015-2024  

10. Rekommendation från KSL: Publicera datamängder som öppna data 
Dnr: KS 14/362 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 27 april 2015  

Rekommendation från KSL den 18 december 2014  
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11. Remiss: Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) 
Dnr: KS 15/73 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 8 april 2015  

Förslag till yttrande den 3 mars 2015  

Sammanfattning av slutbetänkandet 

12. Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för 
äldre 

Dnr: KS 12/246 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 4 maj 2015 

Rapport den 4 maj 2015  

Föreslagna åtgärder, bilaga 
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13. Meddelanden 
 

a) Söderenergi: kallelse till årsstämma i Söderenergi AB den 21 maj 2015. 

14. Anmälan av delegeringsbeslut  
 

Kommunstyrelsens ordförande nr 8-12/2015 

Stadsdirektören nr 17-21/2015  

15. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 
2015  

 
a) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Låt även Södertälje få installationen 

Attachéväska R W”. 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 1 oktober 
2015.  
 

b) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Öka kontaktytorna mellan 
Södertäljebor och nyanlända” 
Motionen remitteras inte, svar direkt från kommunalrådskansliet.  
 

c) Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Mer pengar till 
biståndsändamål utan hög renhållningsavgift”. 
Motionen har remitterats till Telge Återvinning för yttrande senast den 1 oktober 2015.  
 

d) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken ”Avveckla sociala investeringsfonden 
och prioritera förebyggande arbete”.  
Motionen remitteras inte, svar direkt från kommunalrådskansliet. 
 

e) Motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken ”Vinnande måltider även i 
äldreomsorgen” 
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet samt 
kommundelsnämnderna för yttrande senast den 1 oktober 2015.  
 

f) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Bilda en 
kulturarvsfond”.  
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna för 
yttrande senast den 1 oktober 2015.  
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g) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Inför förbud mot e-
cigaretter i grundskolorna” 
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna för yttrande 
senast den 1 oktober 2015.  
 

h) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Ansök om 
kameraövervakning vid skolor och stökiga områden.  
Motionen remitteras inte, svar direkt från kommunalrådskansliet.  
 

i) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Fler kvarterspoliser bör 
införas!” 
Motion remitteras inte, svar direkt från kommunalrådskansliet.  
 

j) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken ”Fler parkeringsplatser 
för cyklar i anslutning till flerbostadshus”.  
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande 
senast den 1 oktober 2015.  
 

 

 
Boel Godner  
Ordförande 
Kommunstyrelsen 
Telefon (direkt): 08-523 068 65 
E-post: boel.godner@sodertalje.se 
 
 
Ola Schön  
Sekreterare 
Kommunstyrelsen 
Telefon (direkt): 08-523 019 29  
E-post: ola.schon@sodertalje.se  
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