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§ 107 Fastställande av dagordning
Tillkommande ärenden
• 16. Kontaktpolitiker för omsorgsnämnden - rättelse av föregående protokoll
• 17. Nämnden informerar - rättelse av föregående protokoll
• 18. Delegeringsbeslut
Efterföljande ärenden får nya nummer som följer av de tillkommande ärendena.

Omsorgsnämndens beslut
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 108 Individärende, Utredning Personlig assistans 9:2
LSS. Lag om offentlighet och sekretess 2009:4 26 kap 1 §

Justerandes signum
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.§ 109 Ej verkställda beslut - information
Sammanfattning av ärendet
Resultatområdeschef Eva Pedersen-Wallininformerar om ej verkställda beslut enligt LSS.
Gynnande beslut som inte verkställs inom 3 månader efter beslutet.
Bostad med särskild service för vuxna LSS 9. 9 (gruppbostad)
l. xx, beslut 2015-01-08, ev. Malmbergsv. januari 2016
2. xx, beslut 2015-02-17, väntar på svar från Yxe herrgård.
3. xx, beslut 2015-02-23, erbjuds Karlslundsg., svar till6/11
4. xx, beslut 2015-04-08, tillsvidare 9 .l O boende sedan Cederströmska
5. xx, beslut 2015-05-28, för närvarande Tränbo
6. xx, beslut 2015-06-30, erbjuds Cederströmska mars 2016
Bostad med särskild service för vuxna LSS 9. 9 (servicebostad)
l. xx, verkställighet avbröts 2015-01-01, tackat nej 3 ggr, beslutet omprövas
Förhandsbesked

o
Daglig verksamhet LSS 9.1 O
l. xx, beslut 2015-06-05, (har operarat ryggen)sjukskriven tom 13/11, sen Ekensberg
2. xx, beslut 2015-06-22, erbjuds intern DV
Kontaktperson en!. LSS 9.4
l. xx, fel insats, kommer att omprövas och erbjudas SoL
2. xx, beslut 2015-06-05
Ledsagarservice en!. LSS 9. 3

o
Kortidsvistelse en!. LSS 9. 6

o
Sammanlagt: 11 ej verkställda beslut (som överstiger 3 mån.) under oktober månad.

Omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner informationen.

Justerandes signum
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§ 110 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans
enligt 9 § 2 LSS - informationsärende
Dnr: OMS 15/079
Sammanfattning av ärendet
Social- och omsorgskontorets jurist Maria Utterhall informerar nämnden allmänt om rättsläget
vad gäller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans enligt 9 § 2 LSS. Lagrummet
reglerar ärenden i vilka individen själv- och inte kommunen- ombesörjer sin assistans. Det
schablonbelopp som regeringen fastställt för år 2015 är 284 kr per timme, omsorgsnämndens
eget belopp för assistansersättning för samma år är beslutat till276 kr per timme. Utterhall
presenterar ett par fall i vilka den ersättning som nämnden fastslagit ändrats av överrätt. I
samtliga av de presenterade fallen har kammarrätten beslutat att bifalla den enskildes
överklagan, då det inte i något av fallen har varit fråga om en ansökan som överstigit det
schablonbelopp som fastställts av regeringen. Schablonbeloppet kan således anses vara ett
riktvärde för bedömningen av vad som utgör skälig ersättning vid assistans, om inget annat som
föranleder en annan bedömning framkommer.
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§ 111 Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera
en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"
Dnr: OMS 15/057
Sammanfattning av ärendet
Folkpartiets fullmäktigegrupp har den 25 maj 2015 väckt motionen "Lansera en laga-matgaranti
inom hemtjänsten"

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge äldreomsorgsnämnden och
kommundelsnämnderna i uppdrag att:
l. Utreda-inklusive lära av goda exempel-, kostnadsberäkna, pröva och utvärdera ett
erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats bistånd
med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet.
2. Införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten,
3. Garantera att det alltid finns minst två olika rätter att välja mellan på kommunens
vård- och omsorgsboenden.
4. Vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen lägga stor vikt vid att
brukarna ges inflytande, delaktighet och flera rätter att välja på.
Social- och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en
nulägesbeskrivning, erfarenheter från Mörbylånga kommun samt pågående utvecklingsarbete
rörande maten inom äldreomsorgen.
Kontoret föreslår att nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande angående motion "Lansera en laga-matgaranti inom äldreomsorgen" 2015-10-14
Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"
2015-05-25
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signum
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§ 112 Remiss om inrättande av Brandalsunds
naturreservat
Dnr: OMS 15/066
Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden beslutade den l september att skicka ut ett förslag till inrättande av
Branddalsunds natuneservat på remiss. Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig
angående förslaget. Yttrandet ska ha inkommit till miljökontoret senast 28 november.
Förslaget innebär att 86 hektar markavsätts som naturreservat med syfte att bevara och utveckla
området för biologisk mångfald och frilufsliv. Det planerade reservatet är beläget 12 km söder
om Södertälje Centrum och 7 km nordost om Järna. I området fitms goda möjligheter till bad,
båtliv och vandring, samt många kulturmiljöer. Otmådet ingår bland annat i ett område som är
klassat som riksintresse för kulturmiljövården och har flera registrerade fornlämningar.
Yttrande

Kontorets förslag till omsorgsnämnden är att tillstyrka förslaget om bildande av Erandalsunds
natuneservat med följande tillägg:
Omsorgsnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för
personer med funktionsnedsättning. Nänmden har därför beaktat förslaget ur detta perspektiv. I
det planerade arbetet med att utveckla områdets möjligheter till friluftsliv och rekreation är det
viktigt att säkerställa att badplatser, besöksanordningar och vandringsleder lever upp till kraven
om god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14
Miljökontorets förslag om imättande av Erandalsunds natutTeservat på Södetiälje kommuns
hemsida: http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Skog--natur/Skyddadnatur/NatUITeservat/Brandalsund/
Yrkanden
Tage Gripenstam (C) yrkar på att nämnden besvarar (utan att ta ställning till ett eventuellt
bildande av reservatet) remissen om inrättande av Erandalsunds natuneservat med kontorets
förslag till tillägg att:

"Omsorgsnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för
personer med funktionsnedsättning. Nämnden har därför beaktat förslaget ur detta perspektiv. I
det planerade arbetet med att utveckla områdets möjligheter till friluftsliv och rekreation är det
viktigt att säkerställa att badplatser, besöksanordningar och vandringsleder lever upp till kraven
om god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning."
Andreas Wang-Ellefsen (M) yrkar på att nämnden avslår förslaget om bildandet av
Erandalsunds natuneservat men samtycker till kontorets förslag till tillägg.
Ordförande Peter Friström (S) yrkar bifall till Tage Gripenstams (C) yrkande.
Ordförande Peter Friström (S) bifaller Tage Gripenstams (C) yrkande.
Justerandes signum
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Propositionsordning
Ordförande Peter Friström (S) ställer proposition på sitt eget och Gripenstams (C) yrkande
gentemot Wang-Ellefsens (M) och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget och
Gripenstams (C) yrkande.
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden besvarar (utan att ta ställning till ett eventuellt bildande av reservatet) remissen om
inrättande av Erandalsunds naturreservat med yttrandet att:
"Omsorgsnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för
personer med funktionsnedsättning. Nämnden har därför beaktat förslaget ur detta perspektiv. I
det planerade arbetet med att utveckla områdets möjligheter till friluftsliv och rekreation är det
viktigt att säkerställa att badplatser, besöksanordningar och vandringsleder lever upp till kraven
om god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning"
Särskilt yttrande
Andreas Wang-Ellefsen (M) anmäler och inkommer med ett särskilt yttrande. Bilaga§ 112.

Beslutet skickas till

Akten
Miljökontoret

Justerande~ f
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§ 113 Plan för daglig verksamhet enligt LSS 2016-2018
Dnr: OMS 15/028
Sammanfattning av ärendet
Ett forslag till plan for daglig verksamhet for år 2016-2018 togs upp i nämnden den 27 maj
2015. Ärendet återremitterades och ett yttrande lämnades från kommunala handikapprådet
(KHR). Kontoret har beaktat KHR:s synpunkter, bl.a. när det gäller utökat samarbete med
arbetsformedlingen for att personer med funktionsnedsättning ska få en chans på
arbetsmarknaden. Planen innehåller också en beskrivning av aktuella forändringar samt
utvecklingsområden for daglig verksamhet de närmaste åren.
Utifrån de senaste årens trend med svagt minskande antal brukare inom daglig verksamhet
enligt LSS beräknas ingen volym- eller kostnadsökning for perioden 2016-2018. En
upphandling av externa utforare av daglig verksamhet pågår och ska vara klar till årsskiftet.
Volymforändringar bör följas upp och planen revideras årligen som underlag till mål- och
budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-14
Plan för utveckling av daglig verksamhet 2015-09-14
Omsorgsnämndens beslut
Att nämnden antar planen for utveckling av daglig verksamhet for åren 2016-2018
Att planen revideras en gång per år.

Beslutet skickas till

Akten
Myndigheten for äldre och personer med funktionsnedsättning
Verksamheten for personer med funktionsnedsättning
Kommunala handikapprådet
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§ 114 Detaljplan för Hall 4:3 (Bostäder)
Dnr: OMS 15/078
Sammanfattning av ärendet
stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut ett förslag till detaljplan för Hall4:3
(Bostäder) på samråd. Planen syftar till att möjliggöra byggandet av 400-450 bostäder i närheten
av Hallanstalten. Det föreslagna antalet bostäder anses nödvändigt för att skapa förutsättningar
för ett kollektivtrafikförsörjt bostadsområde. Social- och omsorgskontoret har tagit ställning till
förslaget och gör följande bedömning.

Tillgången till kollektivtrafik är väsentlig för att personer med nedsatt rörlighet ska ha möjlighet
att ta sig till och från området. Såsom planområdet ligger, kommer de boende i stor utsträckning
vara hänvisade till serviceinrättningar i bl.a. Östertälj e. Det är därför av stor vikt att det skapas
förutsättningar för god kollektivförsörjning i området, såväl avseende turtäthet som tillgång till
busshållplatser. Kommunen bör därför aktivt verka för en god turtäthet under hela dagen, och
inte bara vid rusningstrafik. Vidare bör planen möjliggöra flera hållplatser inom området, så att
det avstånd boende och besökare behöver tillryggalägga till fots minimeras.
Gator och parkering bör utformas så att persontransporter till och från bostäder underlättas, bl.a.
med avseende på färdtjänst.
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljö Hall (K:AB 8) och ansluter till
naturområden med betydande rekreationsvärde. Tillgången till dessa områden för personer med
fysisk funktionsnedsättning bör säkerställas på ett lämpligt sätt i planen.
Omsorgsnämnden föreslås anta social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-1013 såsom sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Hall4:3 (Bostäder).
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-13
Förslag till detaljplan för Hall4:3 (Bostäder) på Södertälje kommuns hemsida:
http ://www .sodertal je.se/Stad-mil jo--boende/Planer--byggproj ekt/Detal jplanering/Pagaendedetaljplanearbete/Sodertalje/Hall-43-del-av-m-fl-Bostader/
Omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-10-13 antas såsom nämndens
yttrande över förslaget till detaljplan för Hall4:3 (Bostäder).

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum
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§ 115 Detaljplan för Sporren 1 m.fl.
Dnr: OMS 15/077
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggandsnämnden har beslutat att sända ut ett förslag till detaljplan för Sporren l m.fl. på
samråd. Planen syftar till att möj liggöra byggandet av bostadshus i området mellan kanalen och
Tältparken/Viksängsskogen, i närheten av Sydpoolen-området. I området kommer en ny
lokalgata att anläggas, som ansluts mot Viksängsvägen i norr. Lokalgatan förbereds för att
ansluta vidare västerut mot Sydpoolen och Grödingevägen. Utrymme finns att anlägga en
(tillfällig) vändplan med radie 9 meter. I norra delen får Tältvägen en ny anslutning mot
Viksängsvägen via den nya lokalgatan, samtidigt som nuvarande anslutning mot Viksängsvägen
stängs.

Social- och omsorgskontoret har utrett förslaget till detaljplan och gör följande bedömning.
När den föreslagna lokalgatan anläggs, är det viktigt att den ges en utformning som är förenlig
med god tillgänglighet. Detta ställer krav på möjligheten att genomföra persontransporter till
och från byggnaderna, bl.a. i from av färdtjänst. De boende i området kommer att vara
hänvisade till serviceutbudet i centrala Södertälje, vilket ställer krav på god tillgång till
kollektivtrafik. Kommunen bör därför verka för att området kollektivtrafikförsörjs med
busslinjer med relativt täta avgångar, även under dagtid (och alltså inte bara i rusningstrafik).
Vidare bör kommunen verka för att en eventuell dragning av en busslinje längs den nya
lokalgatan genomförs på ett sådant sätt att den negativa påverkan på boende norr om Tältgatan i bemärkelsen ökat avstånd till kollektivtrafik- minimeras.
Omsorgsnämnden föreslås anta social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-1013 såsom sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Sporren l m.fl.
Beslutsunderlag
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-13
Förslag till detaljplan för Sporren l m.fl. på Södertälje kommuns hemsida:
http://www.sodertalje.se/Stad~miljo--boende/Pianer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende

detaliplanearbete/Sodertalje/Sporren-1-m-fl/
Omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-10-1 antas såsom nämndens
yttrande över förslaget till detaljplan för Sporren l m.fl.

Beslutet skickas till

Akten
Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes signum
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§ 116 Ekonomisk uppföljning
Beslutsunderlag
Managementrapport-september 2015.
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner manegementrapport-september 2015.

Beslutet skickas till

Akten

§ 117 Ärendebalans
Beslutsunderlag
Ärendebalanslista 2015-10-20
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner ärendebalanslistan.

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

/?MI( ;-----

Anslagsdatum

2015-11-06

Utdragsbestyrkande

13 (20)

Sammanträdesprotokoll

l 2015-10-29 l Södertälje kommun l omsorgsnämnden

14 (20)

§ 118 Nämnden informerar
Sammanfattning av ärendet
Sven-Olof Järn (S) informerar om hur han själv tillsammans med Siv Bosson (M) har haft ett
möte tillsammans med kommunala handikapprådets (KHR:s) samrådsgrupp för omsorgsfrågor,
man har nu fått till ett bra mötesschema och Järn vittnar också om ett bra mötesklimat
Ordförande Peter Friström (S) informerar om ett möte hos FUB (intresseorganisation som
arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv),
samtliga av nämndens ledamöter var inbjudna, ca 5 personer närvarade, Friström meddelar att
mötet var positivt.
Ordförande Peter Friström (S) informerar också nämnden om ett besök som han själv
tillsammans med Tage Gripenstam (C) gjorde vid Simmargården. Simmargården är en
fritidsverksamhet för barn och unga med funktionshinder, Friström beskriver verksamheten som
mycket intressant.

§ 119 Kontoret informerar
Sammanfattning av ärendet
Biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark informerar nämnden om att arbetet med
upphandlingen av daglig verksamhet fortfarande pågår.
Resultatområdeschef för verksamheten för funktionsnedsättning, Päivi Pannula, slutar sin tjänst
under december Till dess att en ny resultatområdeschef har anställts så kommer Fredrik Yllman
samt Marina Åberg-Carlsson att ersätta Pannula.
Biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark påminner ledamöterna om att omsorgsnämnden har
planeringsdag den 3 december tillsammans med social- och omsorgskontorets övriga nämnder.
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§ 120 Kontaktpolitiker för omsorgsnämnden-rättelse av
föregående protokoll
Dnr: OMS 12/082
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden utser inför varje mandatperiod kontaktpolitiker för
funktionshinderverksamheten. Kontaktpolitikerna har tidigare varit ombud för enskilda dagliga
verksamheter och grupp-och servicebostäder. Social-och omsorgskontoret har utifrån önskemål
från nämnden delat in kontaktpolitikernas ansvarsområden enligt följande; personlig assistans,
daglig verksamhet, bostad med särskild service, myndighetsutövning och externt upphandlade
verksamheter inom ramavtalen. Därmed avslutas den särskilda samverkansgrupp som nämnden
har med de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna. Social-och
omsorgskontoret föreslår att omsorgsnämnden fastställer principerna för kontaktpolitikerna och
upphäver beslut OMS 2012-09-27 § 123 om den särskilda samverkansgruppen för
läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter. Omsorgsnämnden utser kontaktpolitiker
i enlighet med kontorets förslag för tiden l oktober 2015 till och med mandatperiodens slut.

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-30 § 99 togs beslut att:
l. Nämnden fastställer principerna för kontaktpolitikerna och upphäver tidigare beslut
OMS 2012-09 -27 § 123 om den särskilda samverkansgruppen för de läkepedagogiska
och socialterapeutiska verksamheterna.
2. Nämnden utser kontaktpolitiker i enlighet med kontorets förslag för tiden l oktober
2015 till och med mandatperiodens slut.
Vid dagens sammanträde 2015-10-29 anmäler Sven-Olof Järn (S) rättelse av föregående
protokoll med det tillägg (som beslutades av nämnden 2015-09-30 men inte protokollfördes) att:
3. Ingen av omsorgsnämndens ordföranden (ordförande, samt l :e och 2:e vice ordförande)
ska utses som kontaktpolitiker då de är engagerade genom presidium och utskott samt
har ett övergripande ansvar för nämnden och dess kontakter.
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden beslutar om ovanstående rättelse/tillägg i föregående protokoll.

Beslutet expedieras till

Akten
Verksamheterna
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§ 121 Nämnden informerar- rättelse av föregående
protokoll
Sammanfattning av ärendet
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-30 meddelade Sven-Olof Järn (S) följande under
punkten Nämnden informerar:

Sven-Olof Järn (S) meddelar att kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
inte ännu har haft något möte sedan sommaren med de har ändå haft möjlighet att yttra sig i för
rådets aktuella ärenden.

Vid dagens sammanträde 2015-10-29 anmäler Sven-Olof Järn (S) rättelse av sitt eget
meddelande vid föregående sammanträde enligt följande:
Sven-Olof Järn (S) meddelar att kommunala handikapprådets (KHR:s) samrådsgrupp i
omsorgsfrågor ännu inte haft något samrådsmöte sedan sommaren. KHR har ändå haft
möjlighet att yttra sig i de ärenden som har varit aktuella för rådet.
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§ 122 Meddelanden/anmälningsärenden
Förvaltningsrätten i Stockholm

Dom

Mål nr

Saken

Domar för nämnd

2015-10-13

14246-15

LSS

2015-10-13

15868-15

LSS

2015-10-01

8285-15

LSS

2015-10-01

14366-15

LSS

2015-09-28

10222-15

LSS

2015-09-23

14434-15

LSS

Dom

Mål nr

Saken

2015-10-09

12625-15

LSS

2015-10-12

14349-15

LSS

2015-09-23

8193-15

LSS

2015-07-21

2686-15

Rättelse/komplettenng ·

Beslut

Mål nr

Saken

2015-10-09

21172-15

LSS

2015-10-05

20881-15

LSS

2015-09-30

19381-15

LSS

Beslut

Mål nr

Saken

2015-10-07

3231-15

Bistånd enligt
socialtjänstlagen,
fråga om
prövningstillstånd

Dom

Mål nr

Saken

2015-09-30

8.8.140727/2013
-13

Särskild avgift
enligt 28 a-g§§
LSS

Datum

Protokollsutdrag

Ärendet

2015-09-28

§ 168

"Inför kravet 6
personer på 6
månader i
hemtjänsten" Svar
på motion av

Domar mot nämnd

Beslut

Högsta förvaltningsdomstolen

Inspektionen för vård och
omsorg

Kommunfullmäktige
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Centerpartiets
fullmäktigegrupp
2015-09-28

§ 165

Follehälsoprogram
för barn och unga
2015-2018

Datum

Protokollsutdrag

Ärendet

2015-09-25

§ 186

Anställning av
socialdirektör

Social- och omsorgskontoret

Ej verkställda
beslut och
avbrott LSS
och SoL

2015-10-09

Lex Sarah

Anmälan/
d nr

Utredning
inledd

Beslut

Personlig
assistans
15/080

2015-10-13

Beslut om att
inleda utredning
enligt Lex Sarah

Personlig
assistans

2015-09-15

Avvikelse

Myndigheten
för äldre och
personer med
funktionsned
sättning

2015-10-07

Beslut om att
inleda utredning
enligt Lex Sarah

Datum

Beteckning

Saken

2015-09-18

2015033478

Arbetsmilj överketResultatet av
inspektionen 2
september 2015

Kommunstyrelsen

15/067

Övrigt

Omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden/anmälningsärenden.
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§ 123 Delegeringsbeslut

Social- och omsorgskontoret

Delegationslista LSS

Delegationslista SOL

Omsorgsnämndens utskott

Protokoll
2015-10-14 §§ 91-98

Omsorgsnämndens ordförandes
beslut

Beslut om att utse beslutsattestanter
2015-10-14 nr 33 § 33

Omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll l 2015- 10-29 1 södertälje kommun 1 omsorgsnämnden
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§ 124 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Andreas Wang-Ellefsen (M) tar upp frågan om hur brev/mail som skickas direkt till
ledamöterna ska hanteras.
Ordförande Peter Friström (S) informerar tillsammans med biträdande socialdirektör Kjell
Sjundemark att dessa samt eventuella svar ska skickas vidare till Seija Hujanen på social- och
omsorgskontoret för att registreras.
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~
mod

Särskild yttrande

ate rna

2015-10-29
Ärende 8

Särskild yttrande angående inrättande av Brandalsunds
Naturreservat
Miljönämnden beslutade den 1 september att skicka ut ett förslag till inrättande av
Brandalsunds naturreservat på remiss. Yttrandet ska ha inkommit till miljökontoret
senast 28 november.
Önskan om att bilda ett naturreservat har under flera år framställts från miljökontoret,
både till Telge Brandalsund och till Telge Fastigheter. Svaret där har blivit att vi bör
vänta med ett beslut till vi vet vad vi vill göra med området.
Moderaterna värnar god miljö och vacker natur. Här är Brandalsund ett exempel på
ovan nämnda kriterier. Dock är vi motståndare till att inrätta ett naturreservat i
området. Brandalsund skyddas redan av Trindborgens riksintresse och
strandskyddet. Ingenting kommer att byggas i området och blir det som det är tänkt,
att just badplatsen behålls av kommun när övrig mark säljs, finns det ingen anledning
att skapa ett naturreservat där. Tillgängligheten med bil till området kan regleras med
servitut gällande vägen .
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Andreas Wang Ellefsen (M)

1/\._

Mona Zetterberg (M)

