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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
2015-11-09 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Tid Fredagen den 27 november 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 
Rapport den 31 oktober 2015  
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7. Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av samverkan mellan 
nämnder och koncernbolag” 

Dnr: KS 15/208 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 9 november 2015 med PM samma datum 

Revisionsskrivelse den 29 januari 2015  

Revisionsrapport nr 10/2014  

8. Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med 
ridskola 

Dnr: KS 14/130 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors och kultur- och fritidskontorets gemensamma tjänsteskrivelse den 
19 oktober 2015  

Slutrapport den 3 september 2014  

Slutrapport den 15 oktober 2015   

9. Investering produktionsstartbeslut – Täljegymnasiets idrottshall 
tillgänglighetsanpassas 

Dnr: KS 15/336 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2015 med PM  

Utbildningsnämndens beslut den 17 februari 2015, § 20  

Samhällsbyggnad och extern utveckling  

10. Ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance 
Dnr: KS 15/333 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 4 november 2015  

Förslag till avtal  

11. Förslag till nya gatunamn enligt detaljplaneförslag för Almnäs 5:2 m fl 
i Södertälje 

Dnr: KS 15/339 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2015  

Namnkarta  

Stadsbyggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2015  
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Övriga ärenden  

12. Yttrande avseende e-delegationens slutbetänkande ”En förvaltning 
som håller ihop” 

Dnr: KS 15/273 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 5 oktober 2015  

Förslag till yttrande  

Sammanfattning av slutbetänkandet  

13. Vattenplan för Södertälje kommun 
Dnr: KS 15/254 

Beslutsunderlag 
Miljökontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015  

Miljönämndens beslut den 22 oktober 2015, § 125  

14. Partistödsreglementet – förtydliganden samt förfarande vid 
redovisning 

Dnr: KS 15/340 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 13 oktober 2015  

Förslag till partistödsreglemente  

Kommunstyrelsens kontors PM den 13 oktober 2015  

15. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut för 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Dnr: KS 15/328 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 4 november 2015  

Skrivelse från Södertörns Brandförsvarsförbund  

Förbundsdirektionens beslut den 16 oktober 2015, § 53  

16. Förnyat Sister City-avtal med Wuxi 
Dnr: KS 15/341 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 3 november 2015  

Förslag till avtal 2016-2020 med bilagor  
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17. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Öka tillgången 
till internet för Södertäljes seniorer” 

Dnr: KS  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseordförandens skrivelse  

Motionen  

Äldreomsorgsnämndens yttrande den 28 oktober 2014, § 97  

Järna kommundelsnämnds yttrande den 4 november 2014, § 211  

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 13 november 2014, § 130  

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds yttrande den 6 november 2014, § 128  

Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 8 december 2014, § 141  

Kommunala pensionärsrådets yttrande den 11 november 2014  

18. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken 
”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst” 

Dnr: KS 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseordförandens skrivelse  

Motionen  

Äldreomsorgsnämndens yttrande den 10 december 2014, § 109  

Omsorgsnämndens yttrande den 11 december 2014, § 96  

Hölö-Mörkö kommundelsnämnds yttrande den 29 januari 2015, § 13  

Enhörna kommundelsnämnds yttrande den 8 december 2014, § 142  

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds yttrande den 3 februari 2015, § 10   

Järna kommundelsnämnds yttrande den 5 februari 2015, § 18  

Kommunala pensionärsrådets yttrande den 11 november 2014  

Kommunala handikapprådets yttrande den 4 november 2015  

19. Stadsdirektören informerar 
Dnr: KS 15/09 
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20. Anmälan av delegeringsbeslut  
 

Kommunstyrelsens ordförande nr 33-37/2015 

Stadsdirektören nr 71-82/2015  

21. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 
september 2015  

 
a) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken ”Översyn av kommunens behandling av 

motioner”. 
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 31 december 2015.  
 

b) Motion av Metin Ataseven (M) med rubriken ”Ungdomens hus i Södertälje Stadshus”.  
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 31 
december 2015. 
 

c) Motion av Per Holmgren (M) med rubriken ”Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar” 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och kommundelsnämnderna för yttrande 
senast den 31 december 2015  
 

d) Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Slå vakt om Södertäljes 
kulturarv”. 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 31 
december 2015.  
 

e) Motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken ”Infartsskyltar med miljöinformation”. 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 31 december.  
 

f) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken ”Roligaste sommarjobbet”. 
Motionen har remitterats till arbetslivsnämnden för yttrande senast den 31 december 2015.  
 

g) Motion av Johanna Lundgren Gestlöf (C) med rubriken ”Smarta sopkorgar sparar pengar 
och miljö”.  
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande senast den 31 december 2015.  
 

h) Motion av Tommy Blomqvist (SD) med rubriken ”Skänk överblivna datorer till tredje 
världen”.  
Motionen har remitterats till stadsdirektören för yttrande senast den 31 december 2015.  
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i) Motion av Ingrid Hult (SD) med rubriken ”Svenska normer ska gälla inom äldre- och 
sjukvård i Södertälje kommun”.  
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet för yttrande senast den 31 december 2015.  
 

j) Motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken ”Inför 
videotolk där behov av detta finns”.  
Motionen har remitterats till socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, 
kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet för yttrande senast den 31 
december 2015.  
 

k) Motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken 
”Återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun”.  
Motionen har remitterats till miljönämnden för yttrande senast den 31 december 2015.  
 

l) Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) med rubriken ”Uppvaktande 
av svenska hjältar på Sveriges nationaldag”.  
Motionen har remitterats till äldreomsorgsnämnden för yttrande senast den 31 december 
2015.  
 

m) Motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken ”Fira nationella mansdagen i Södertälje 
kommun”. 
Motionen handläggs av kommunalrådskansliet.  
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