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§ 100 Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärenden 
Tre tillkommande ärende läggs till dagordningen: 

Ärende 16 Information från stadsdirektören 

Ärende 17 Utredning om förvaltningen av byggnader med kulturhistoriska värden och 
utveckling av kulturfastigheter i Södertälje kommun 

4 (22) 

Ärende 18 Uppdrag om strategisk plan för att ytterligare utveckla Södertälje som knutpunkt för 
industri, handel och varuförsäljning i stockholmsregionen 

Utgår från dagordningen 
Ärende 4, Ekonomirapport, och ärende 5, Aktuella uppgifter om flyktingmottagning, utgår från 
dagordningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen i enlighet med utsänd kallelse med ändring enligt 
ovan. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 101 Information från Polisen 

Dnr: KS 15110 

Leo Hoffmann, chef för utredningssektionen inom Södertälje polisområde, informerar om den 
pågående organisationsforändringen inom polisväsendet. Södertälje kommer tillsammans med 
de tidigare polismästarområdena Nacka, Söderort och Södertörn bilda ett nytt sådant, Syd. Inom 
det nya området avses funktionerna relationsutredningar centraliseras till Västberga medan 
utredningar av grov brottslighet centraliseras till Flemingsberg. Kvar i Södertälje skulle då bli 
poliser i yttre tjänst, viss utredningsverksamhet rörande mängdbrott, ungdoms- och 
barnutredningar samt kriminaljour. 

Leo Hoffman kommenterar och svarar därefter på frågor från kommunstyrelsen och 
stadsdirektören. 

Samtliga frågeställare uttrycker oro for vilka konsekvenser forändringarna kan komma att 
innebära för Södertälje kommun och dess invånare samt hur det nu väl uppbyggda samarbetet 
mellan polisen och olika kommunala organ kan riskera påverkas i negativ riktning. 

Kommunstyrelsens ordforande Boel Godner kommer att samordria kommunens fortsatta arbete 
inför kommande möten med polisledningen i denna fråga. 

Skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 102 Finansiell riskrapport 

Dnr: KS 15/07 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontors skrivelse, Finansiell riskrapport per den 30 april2015, föreligger. 

Beslutsunderlag 
Riskrapport per den 30 april2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

1\AA_ 
Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 103 Remiss inför trafikförändringar i SL och trafiken 
2015/2016 

Dnr: KS 15/54 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått Trafikförvaltningens/SL:s remiss inför trafikförändringarna i SL
trafiken 2015/2016. Ett förslag till yttrande har utarbetats: 

Förslaget till yttrande har behandlats av stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
kommundelsnämnderna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontors tjänsteskrivelse den26mars 2015 

PM den 28 april 2015 

F örslag till yttrande, reviderat den 17 april 2015 

Vårdinge kommundelsnämnds beslut den 3 mars 2015, § 33 

Vårdinge kommundelsnämnds presidiums beslut den 7 april2015, § l 

Enhörna kommundelsnämnds beslut den 13 april2015, § 41 

Hölö/Mörkö kommundelsnämnds beslut den 14 april2015, §51 

Järna kommundelsnämnds beslut den 16 april2015, § 65 

stadsbyggnadsnämndens beslut den 21 april2015, § 69 

Tekniska nämndens beslut den 22 april2015, §54 

Kommunala handikapprådets yttrande den 3 mars 2015 

Yrkanden 
. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och Hanna Klingborg (MP) yrkar bifall till 

förslaget. 

Tage Gripenstam (C), Anne-Marie Larsson (M) och Metin Hawsho (FP) yrkar bifall till de 
förslag till ändringar i yttrandet som framförs i den reservation som partiernas företrädare 
lämnat vid tekniska nämndens behandling av ärendet. 

Metin Hawsho (FP) yrkar som tillägg till yttrandet att servicelinjen även ska trafikera Saltskog 
och Förmansvägen där. 

Boel Godner (S) yrkar avslag på yrkandena från Tage Gripenstam (C), Anne-Marie Larsson (M) 
och Metin Hawsho (FP). 

Justerandes signum Anslagsdatum 

fvJ._ 2015-06-01 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på yrkandena. Ordförande finner då att 
kommunstyrelsen i enlighet med ordförandens yrkande beslutat bifalla föreliggande förslag till 
yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avger yttrande till Trafikförvaltningen över "Remiss inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2015/2016" i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Reservationer 
Anne-Marie Larsson (M), Tage Gripenstam (C) och Metin Hawsho (FP) anmäler reservation till 
protokollet till förmån för egna yrkanden. 

Beslutet skickas till 
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, l 05 73 Stockholm + yttrande 
Sbk/ Anna Gustafsson 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

tvJ... 2015-06-01 

{, 
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§ 104 Utökning av verksamhetsområdet för allmänt 
vatten och avlopp - Glasberga sjöstad etapp 2, södra 
delen 

Dnr: KS 15/118 

Sammanfattning av ärendet 

9 (22) 

Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten föreslås utökas med detalj
planeområdet Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen. Detta är ett nytt bostadsområde med ca 
120-150 villor/radhus och 80 hushåll i flerbostadshus. 

Utökningen av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge 
Nät bygger ut det allmänna VA-systemet. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhets
området för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som 
allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestäm
melser (ABV A) inom områdena. 

Ärende har behandlats i Telge Näts styrelse och i koncemstyrelsen. Förslaget ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 12 april2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för 
detaljplaneområdet Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

ML, 
Anslagsdatum 

2015-05-25 
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§ 105 Befolkningsprognos 2015-2024 

Dnr: KS 15/126 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med befolkningsprognosen har i år varit mycket komplicerad, främst beroende på den 
fortsatt osäkra situationen i Syrien vilken gett upphov till en stor asylinvandring. 

Den befolkningsökning Södertälje kommun haft de senaste åren förväntas fortsätta även fram
över, dock i en något långsammare taktjämfört med tidigare befolkningsprognoser. Under 
prognosperioden beräknas kommunen befolkning växa med ca elva procent jämfört med 
folkmängden den 31 december 2014. Således beräknas kommunen år 20203 ha 101 970 
invånare jämfört med 92 235 personer idag. Under det innevarande året prognostiseras folk
mängden öka till 93 290 personer. 

Det är framförallt Södertälje tätort som kommer att växa mest jämfört med det faktiska utfallet, 
men även Vårdinge-Mölnbo och Enhöma kommundelar kommer att öka i förhållande till folk
mängden. Järna kommundel beräknas öka svagt med folkmängden i Hölö-Mörkö kommundel 
beräknas minska något. 

Befolkningsprognosen föreslås fastställas som beslutsunderlag för arbetet med Mål och budget 
samt för övrig kommunal planering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 29 april2015 

Befolkningsprognos 2015-2024 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Befolkningsprognosen för perioden 2015-2024 fastställs som beslutsunderlag för arbetet med 
Mål och budget samt för övrig kommunal planering. 

Beslutet skickas till 
Utbildningskontoret 
Social- och omsorgskontoret 
Samhälls byggnadskontoret 
Akten 

2015-06-01 
Justerandes signum ~Ii{__ Anslagsdatum 
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§ 106 Rekommendation frän KSL: Publicera datamängder 
som öppna data 

Dnr: KS 14/362 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Stockholms län, KSL, har rekommenderat kommunerna i länet att publicera 
gemensamma datamängder inom tre områden: 

- Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata och radon 
-Parkering: belägenhet, servicetider och specialparkeringsplatser 
- Skolor, förskolor och fritidshem: belägenhet och kontaktinformation 

Kommunstyrelsens kontor kommer att samordna och förbereda för publicering av de data 
som finns inom dessa områden som öppen data. Redan idag finns viss statistik hämtad från 
KOLAD A (Kommun och landstingsdatabasen) publicerad som öppen data på angivet sätt, 
www.sodertalje.se/psidata, och här kommer ytterligare öppen data att successivt publiceras. 

Det är redan idag klart att vi kommer att kunna publicera öppen data enligt punkt tre ovan 
avseende skolors belägenhet och kontaktinformation av hög kvalitet genom koppling mot vår 
befintliga webbkarta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 27 april2015 

Rekommendation från KSL den 18 december 2014 

Kommunstyrelsens beslut 
l. Södertälje kommun ska under 2015 publicera de datamängder som finns tillgängliga inom 

respektive kontors verksamheter i enlighet med KSL:s rekommendation. 

2. Samtliga kontor ges en rekommendation från kommunstyrelsen att utöver KSL:s 
rekommendation ta ställning till och verka får att successivt ta fram ytterligare befintliga data 
som också kan publiceras som öppen data, med målet att under 2015 publicera något utöver 
denna rekommendation. 

Beslutet skickas till 
Samtliga kontor inklusive rekommendationen 
KSL 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 



Sammanträdesprotokoll l 2015-05-22 l Södertälje kommun l Kommunstyrelsen 

§ 107 Remiss: Krav på privata aktörer i välfärden 
(SOU 2015:7) 

Dnr: KS 15/73 

Sammanfattning av ärendet 

12 (22) 

Södertälje kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ägarprövningsutredningens slut
betänkande, "Krav på privata aktörer i välfärden" (SOU 2915:7). Kommunstyrelsens kontor har 
utarbetat ett fårslag till yttrande som kommunstyrelsen föreslås anta som remissva4r från 
Södertälje kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse deri 8 april2015 

F örslag till yttrande 

Sammanfattning av slutbetänkandet 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och Tage Gripenstam (C) yrkar bifall till 
förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens fårslag till yttrande som remissvar från 
Södertälje kommun 

Särskilda yttranden 
Veronica Westergård (KD) och Tage Gripenstam (C) anmäler och inger särskilt yttrande, bilaga 
§ 107. 

Metin Hawsho (FP) anmäler att han ansluter sig till det särskilda yttrandet från V eronica 
Westergård (KD) och Tage Gripenstam (C). 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet inkl yttrandet 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 108 Redovisning av uppdrag avseende behovet av 
boende anpassat för äldre 

Dm: KS 12/246 

Sammanfattning av ärendet 

13 (22) 

Den 13 juni 2014 gav kommunstyrelsen stadsdirektören i uppdrag att avrapportera statuts för 
samtliga 16 beslutade uppdrag till följd av "utredning om behovet av boende anpassat för äldre" 
vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2014 respektive maj 2015. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporteringen av uppdragen samt anta strategin för 
hanetringav alternativa driftsformer inom vård- och omsorgsboenden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 4 maj 2015 

Rapport den 4 maj 2015 

Föreslagna åtgärder, bilaga 

Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar att ärendet ska remitteras för yttrande till 
äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, kommundelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, 
kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, och Telge. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet remitteras för yttrande till äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, kommundels
nämnderna, stads byggnadsnämnden, kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet, 
och Telge. 

Beslutet skickas till 
Ovanstående remissinstanser inkl beslutsunderlaget 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 109 Meddelanden 

Följande meddelande redovisas: 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

lvL 
Anslagsdatum 

2015-06-01 

14 (22) 
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§ 110 Anmälan av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

Kommunstyrelsens ordförande nr 8-12/2015 

stadsdirektören nr 17-21/2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 

15 (22) 
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§ 111 Motioner väckta vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 mars 2015 

16 (22) 

Följande motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den30mars 2015 redovsas: 

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

Attacheväska R W". 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den l 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 renhållningsav gift". 

Motionen har remitterats till Telge Återvinning för yttrande senast den l 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 l 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 l oktober 2015. 

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 l oktober 2015. 

h) Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Ansök om 

kameraövervakning vid skolor och stökiga områden. 

Motionen remitteras inte, svar direkt från kommunalrådskansliet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 

l 



Sammanträdesprotokoll l 2015-05-22 l Södertälje kommun l Kommunstyrelsen 17 (22) 

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 l oktober 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

l~ 
Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 112 Information från stadsdirektören 

Dnr: KS 15/09 

stadsdirektör Martin Andreae informerar om följande: 

Patriark Ignatius Aphrem II besöker Södertälje 
Den syrisk ortodoxa kyrkans patriark Ignatius Aphrem II besöker Sverige och Södertälje den 22 
maj till l juni. Under sitt besök kommer patriarken både att träffa kungaparet och statsministern. 
På måndag den 25 maj besöker patriarken stadshuset och kommer då bl a att träffa grupp
ledarna. 

Leanarbetet i kommunen 
Mot bakgrund av gårdagens L T -artikel om Lean i kommunen informerar Martin Andreae om att 
arbetet med Lean inte är frivilligt i kommunförvaltningen, däremot tillämpas en strategi där 
former och metoder får utformas på varje kontor för att på bästa sätt anpassas till de olika 
verksamheterna. En synlig konsekvens av detta är att de tidigare målstyrningstavlorna på t ex 
samhällsbyggnadskontoret har ersatts av !T-baserade tavlor. 

Kommunstyrelsens arbete den 9-10 juni 
Som planerat genomför kommunstyrelsen ett intemat från lunch tilllunch den 9-1 O juni. Detta 
äger rum på Södertuna slott och resa med buss till och från Södertuna kommer att ordnas. Den 9 
juni kommer arbetet att fokusera på den politiska dimensionen, medan arbetet den l O juni 
kommer att inriktas på organisatoriska frågor. I enlighet med sammanträdesplanen kommer 
kommunstyrelsen att sammanträda den 11 juni då bl a delårsbokslutet ska behandlas. På 
eftermiddagen den 11 juni kommer förvaltningens underlag till Mål och budget 2016 att 
presenteras. 

Almedalen i sommar 
Kommunen deltar även i år i Almedalsveckan. Den 2 juli kl 13.30 genomförs ett seminarium i 
om flyktingmottagning där kommunens sätt att ta sig an problem inom området är temat. 

Skickas till 
Akten 

Justerandes signumA"-1..,._ Anslagsdatum 
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§ 113 Utredning om förvaltningen av byggnader med 
kulturhistoriska värden och utveckling av kulturfastig
heter i södertälje kommun 

Dnr: KS 15/199 

Sammanfattning av ärendet 

19 (22) 

Vid sammanträdet utdelas en skrivelse från S, MP och V med förslag till uppdrag om utredning 
om förvaltningen av byggnader med kulturhistoriska värden och utveckling av kulturfastigheter 
i Södertälje kommun. Skrivelsen har följande lydelse: 

"Södertälje fick stadsrättigheter på 1300-talet och har långvariga anor, men är samtidigt ett 
nybyggarland med en kraftig folkökning efter andra världskriget. Till oss har personer kommit 
från platser som Växjö, Piteå och Älvdalen. Men också tusentals från andra länder. Det är därför 
viktigt att bevara och ta om hand sådant som ger karaktär till vår kommun och sådant som drar 
en linje från historien till vår tid. 

En viktig del i bevarandet av kopplingen till Södertäljes historia är värnandet av de byggnader 
som finns i kommunen med kulturhistoriska värden. Idag ligger ägandet och ansvaret för 
förvaltningen spritt på olika ställen i den kommunala organisationen. Vissa förvaltas av 
Södertälje kommun medan andra förvaltas av Telge Fastigheter och Telge Bostäder. Ytterligare 
några byggnader är i privat ägo. 

Förvaltningen av dessa byggnader ställer särskilda krav på byggnadshistorisk kompetens och en 
varsamhet avseende både löpande drift och större renoveringsinsatser. Inte sällan kräver 
byggnadernas skick omfattande kostnader för reinvestering och restaurering. Kostnader som 
inte alltid kan bäras av hyresgästerna. 

Problembilden är på inget sätt ny och har i olika omgångar utretts och diskuterats. Den samlade 
kunskapsbasen bör därför tas tillvara och ligga till grund för ett uppdrag om hur förvaltningen 
av byggnader med kulturhistoriska värden bäst organiseras för att på ett kostnadseffektivt sätt 
säkerställa byggnadernas fysiska status för framtiden." 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från S, MP och V den 22 maj 2015 

Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) yrkar bifall till det föreslagna 
utredningsuppdraget. 

Justerandes signum Anslagsdatum 
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Kommunstyrelsens beslut 

l. stadsdirektören ges i uppdrag att utreda hur förvaltningen av byggnader med kulturhistoriska 
värden bäst organiseras för att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa byggnadernas fysiska 
status för framtiden. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella organisatoriska 
och/eller ägarmässiga förändringar för att säkerställa en hållbar förvaltning av byggnader med 
kulturhistoriskt värde i Södertälje. 

2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast februari 2016. 

Beslutet skickas till 
stadsdirektören 
Sbk 
Ko f 
Telge 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 
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§ 114 Uppdrag om strategisk plan för att ytterligare 
utveckla södertälje som en knutpunkt för industri, handel 
och varuförsörjning i stockholmsregionen 

Dnr: KS 15/200 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet utdelas en skrivelse från S, MP och V med förslag till uppdrag om 
framtagande av en strategisk plan för att ytterligare utveckla Södertälje som en knutpunkt för 
industri, handel och varuförsörjning i Stockholmsregionen. Den utdelade skrivelsen har följande 
lydelse: 

"Det var tillgången till jobb som byggde upp det moderna Södertälje. I dagsläget är Södertälje 
en regional arbestgivare med 45 000 arbetsplatser inom kommungränserna. Det betyder att det 
finns fler jobb i Södertälje än i större kommuner som Huddinge, Nacka eller Eskilstuna. 

Södertälje har utmärkta förutsättningar för att fortsätta och utveckla sin position som en central 
del i stockholmsregionens arbetsmarknad och för svensk industri. Inte minst gäller detta det 
strategiska läget: 

• Europavägarna möts (E4, E20) 
• Fjärr- och regionaltåg via Södertälje Syd + pendeltågstrafik 
• Godstrafik till och från Södertälje Hamn och sjöfart via kanalen in i Mälaren 
• Närheten till stockholmsregionens marknad 
• Tillgången till stockholmsregionens sista större område för utveckling av företags

och logistikområde, Almnäs 

Sammanfattningsvis har Södertälje ett av Sveriges bästa lägen för logistik och industri då 
området ligger som en infrastrukturpunkt för hamn, järnväg och motorväg. En knutpunkt som är 
viktig för försörjningen av varor och tjänster till Stockholmsregionen. Genom utvecklingen av 
Almnäs bland annat tillsammans med Södertälje hamn möjliggörs nästa länk i att stärka 
Södertälje som en strategisk plats där företag och verksamheter utvecklas. Det kan skapa goda 
förutsättningar för stockholmsregionens varuförsörjning på ett klimat- och miljömässigt bra 
sätt. 

I det fortsatta arbetet är det viktigt med en strategi för hur Södertäljes olika styrkor kan 
användas för att ömsesidigt förstärka varandra. Vi anser därför att stadsdirektören bör ges i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en strategisk plan för att ytterligare utveckla 
Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning i Stockholmsregionen. I 
detta uppdrag ska möjligheterna för Almnäs och Södertälje hamn att förstärka varandras 
utvecklingsmöjligheter finnas med." 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från S, MP och V den 22 maj 2015 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-06-01 
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Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och Marita Lämestad (M) yrkar bifall till det 
föreslagna utredningsuppdraget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. stadsdirektören ges i uppdrag att tillsammans med Telges VD utarbeta en strategisk plan för 
att ytterligare utveckla Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning i 
Stockholmsregionen. I uppdraget ska utredning om hur Almnäs och Södertälje Hamn kan 
förstärka varandras utvecklingsmöjligheter ingå. 

2. Uppdraget redovisas senast oktober 2015. 

Beslutet skickas till 
stadsdirektören 
VD för Telge 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ A14- 2015-06-01 
( l 
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Kristdemokraterna 
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C EN TER PARTI ET 

SÄRSKILT YTTRANDE 2015-05-22 

Ärende 11 Kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-22 
Remiss: Slutbetänkande av ägarprövningsutredningen, krav på 
privata aktörer i välfården (SOU 2015:7) 

Kommunstyrelsen har i dag fattat beslut om avge svar på rubricerad remiss. Undertecknade har 
tagit del av ägarprövningsutredningens slutbetänkande och ställer oss bakom Södertälje 
kommuns yttrande. Ämnet kravställande är högaktuellt utifrån den generella förändring vi ser på 
välfärdsmarknaden men också utifrån den situation vi haft inom äldreomsorgen i Södertälje, där 
debatten kring driftsform fått ta en omotiverat stor plats i förhållande till dagens och 
morgondagens utmaningar i kvalitetssäkring och välfärdsförsörjning. 

Här menar vi att fokus på utredningen framför allt borde ha varit att ta fram verktyg för generell 
kvalitetssäkring - som givetvis ska gälla samtliga aktörer, inkluderat offentlig sektor. Hårda krav 
ska kunna ställas på ledning, men självfallet inte undantas då det gäller motsvarande funktion 
inom kommun och landsting. 

Det är i sanning en utmaning att formulera tillräckligt hårda krav för att säkra kvaliteten för de 
allra mest utsatta i samhället, utan att genom grovt tillyxade verktyg slå undan benen på mindre 
utförare, som bidrar till mångfald och valfrihet på marknaden. Detta är vad vi ser framför oss 
behövs om vi ska bibehålla och utveckla en välfärdsmarknad som framför allt möter den enskilde 
- och inte ideologiska strömningar som tar större hänsyn till driftsform än slutprodukt. 

För Kristdemokraterna i Södertälje, För Centerpartiet i Södertälje, 

V eronica Westergård, gruppledare (I<D) Tage Gripenstam, gruppledare (C) 


