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§ 63 Faststallande av dagordning
Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden faststaller dagordningen.

Tillagg till dagordningen

Utgar ur dagordningen

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signum
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§ 66 Resultatredovisning forskolan,
uppfoljning av prioriterade
Kunskapsomraden 2019/2020
Enhorna kommundelsnamnds beslut

Namnden godkanner informationen.

Sammanfattning av arendet
Katarina Weidenhaijn informerar om Resultatredovisning forforskolan, dar man foljt upp de
prioriterade kunskapsomradena for 2019/2020. Uppfoljningen visar att kvalitet och maluppfyllelse ar
fortsatt god.

Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
Akten
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§ 67 Ekonomisk rapport skolan

Dnr: En

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Godkanner informationen och lagger arendet till handlingarna.

Sammanfattning
Det ar tufft att fa ekonomi i balans for 2020. En atgardsplan togs fram under varen dar man bl.a skulle

dra ner pa ett antal tjanster. Detta har genomforts och den nya prognosen ar- 700 tkrjamfort med -1700
tkr innan atgardsplanen togs fram.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signum
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§ 68 Resultatredovisning for grundskolan
lasaret 2019/2020

Dnr:

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Enhorna kommundelsnamnd godkanner resultatredovisningen for grundskolan lasaret 2019/20.

Sammanfattning av arendet
Enligt den av namnden beslutade tidsplanen for redovisning av betyg for arskurs 6 till 9 ska en
resultatredovisning godkannas av namnden tva ganger per ar. Det genomsnittliga meritvardet i arskurs 9
har sjunkit och det ar en mindre andel elever i arskurs 9 som ar behoriga till gymnasieskolans nationella
program i jamforelse med foregaende ar. I arskurs 7 och 8 har det genomsnittliga meritvardet okat, men
andelen elever som ar behoriga tillgymnasieskolans nationella program har sjunkit i jamforelse med
foregaende ar. I arskurs 6 ar det en lika stor andel elever som uppnar kunskapskraven i svenska,
svenska som andrasprak, engelska och matematik som foregaende ar. Flickorna har generellt sett hogre
resultat an pojkarna. Flickornas genomsnittliga meritvarde ar hogre an pojkarnas och det ar en storre
andel flicker som ar behoriga till gymnasieskolans nationella program

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse 2020-08-12
Resultatredovisning for grundskolan 2020-08-12

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signum
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§ 69 Revidering av regler for Placering i
Sodertalje kommuns
grundskolor

Dnr: UN 20/99

Enhorna kommundelsnamnds beslut

Enhoma kommundelsnamnd beslutar att tillstyrka foreslagna revideringar i placeringsreglerna for
forskolan.

Sammanfattning av arendet
Nuvarande ansoknings- och placeringsregler for forskolan ar daterade till 2016.

Med anledning av att det rader kapacitetsbrist pa forskoleplatser i vissa omraden och en overkapacitet i
andra omraden, foreslas undantag fran prioritetsordningen avseende syskonfortur. Detta for att ett annat
barn som inte har syskon pa en viss enhet, far orimligt langt till en forskola. Beslutet ska fattas av
verksamhetschefen forforskolan.

For att effektivisera ansokningsforfarandet till foljd av nytt systemstod, harjusteringar gjorts gallande
ansokan och placeringserbjudande. Ansokan kan endast goras via e-tjansten eller genom att besoka
kontaktcenter. I samband med placeringserbjudande kommer vardnadshavare som tackar nej till
erbjuden plats inte sta kvar i ko till en forskola de hellre onskar, utan far inkomma med en ny ansokan
med ny garantitid fran att ansokan inkom. Det finns alltid mojlighet att ansoka om byte av forskola, s.k.
omval.

Utover detta har inaktuella begrepp och uppgifter korrigerats i reglementet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse 2020-08-07
Bilaga 1, Sodertalje kommuns placeringsregler 2017
Bilaga 2, Forslag till reviderade ansoknings- och placeringsregler for forskolan 2020-08-07

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 70 Revidering av ansoknings- och
placeringsregler forskola

Dnr: UN 20/100

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Enhorna kommundelsnamnd beslutar att tillstyrka foreslagna revideringar i placeringsreglerna for
grundskolan.

Sammanfattning av arendet
Nuvarande regler for central skolplacering och aktivt skolval fastslogs 2017. Darefter gjordes en storre
forandring infor lasaret 2019/2020, for att mojliggora byte av skola under hela lasaret.
Med anledning av att det finns elever som far samma relativa narhet i antal meter i samband med det
arliga skolvalet och vid ansokan om byte av skola, foreslar utbildningskontoret att absolut avstand laggs
till som urvalsprincip tre under avsnittet 2.1.2. Placeringsregler. Detta for att kunna avgora vilken elev
som har mest ratt till platsen om det ar fler sokande an antal platser och syskonfortur inte ar
utslagsgivande. Urvalsprincipen absolut avstand bedoms stamma bast overens med skollagens lydelse
(10 kap. 30§) gallande ratten att valja och ratten till en skola nara hemmet.
Tillampningen galler ansokan om byte av skola, det arliga skolvalet till forskoleklass samt till arskurs 7
for elever som gar i arskurs 6 pa en F-6 skola.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse daterad 2020-08-07
Reviderade regler val av skola daterade 2020-08-07 (Observera att reviderat avsnitt 2.1.2.
Placeringsregler ar gulmarkerat)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum
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§ 71 Taxor och avgifter UK

Dnr: En

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnderna beslutar att taxorna forforskoleverksamhet och skolbarnomsorg faststalls i enlighet med
bifogat PM daterat 2020-08-11 , samt overlamnar dem till kommunstyrelsen
Sammanfattning av arendet
Samtliga namnder skall ta stallning till verksamhetens taxor och avgifterfor att sedan overlamna arendet
till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmaktige.
Kommunen har fran den 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebar att det finns en
ovre grans for hur mycket barnomsorgen far kosta. Maxtaxan styrs av forordning (2001 :160) "om
statsbidrag till kommuner som tillampar maxtaxa inom forskolan och fritidshemmet". Namnda forordning

harunder2015andrats med forordning (2015:153). Andringen medfor att fran och med 2015-07-01
beraknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, vilket innebar att taket kan forandras infer varje ar.
Forordningen faststaller vad som ar avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan:
"Som avgiftsgrundande inkomst per manad raknas inte den del av inkomsten som overstiger ett belopp
som beraknas genom att bastalet 42 000 kroner multipliceras med ett tal som motsvarar kvoten mellan
det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialforsakringsbalken som faststallts for bidragsaret och det
som faststallts for bidragsaret 2014. Beloppet avrundas till narmaste tiotal kronor."
Skolverket ska, enligt forordningen, senast den forsta december varje ar lamna uppgift till kommunerna
om hogsta avgiftsgrundande inkomst per manad och det hogsta avgiftsbeloppet per manad for det
forsta, andra respektive tredje barnet i forskolan respektive fritidshemmet.
For narvarande (2020-01-01) ar maxtaxans hogsta avgift enligt nedan:
Hogsta manadsavgiften forforskoleverksamhet
Hogsta avgift
Barn ett

1 478 kroner

Barn tva

986 kroner

Barn tre

493 kroner

hlogsta manadsavgift for skolbarnsomsorg
Hogsta avgift
Barn ett

986 kroner

Barn tva

493 kronor

Barn tre

493 kroner

Hogsta avgift for ar 2021 kommer attjusteras i enligt med av Skolverket meddelat belopp (2020-12-01)
enlighet med forordning for maxtaxan.

Justerandes signum
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Avgift for fritidsklubb
Avgiften for fritidsklubb for barn mellan 10-13 ar styrs inte av forordning (2001:160) "om statsbidrag till

kommuner som tillampar maxtaxa inom forskolan och fritidshemmet". Avgiften baseras pa basbeloppet
respektive ar. Avgiften ar en procent av aktuellt basbelopp per termin samt tillagg for matkostnader enligt
sjalvkostnadspris.
Beslutsunderlag

Utbildningskontorets tjansteskrivelse 2020-08-11
PM, Taxor och avgifter for forskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2020-09-07
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§ 72 Remissvar: Revisionsrapport nr 4/2020 Granskning av
biblioteksverksamheten

Dnr: En 20/44

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden antar kontorets forslag pa svar over Revisionsrapport nr 4/2020 - Granskning av
biblioteksverksamheten som sitt eget och overlamnar det till revisionen.

Sammanfattning av arendet
Pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer har EY genomfort en granskning av kommunens
folkbiblioteksverksamhet. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag for att bedoma
om folkbiblioteksverksamheten bedrivs pa ett andamalsenligt salt och utifran gallande lagstiftning.
Granskningen har genomforts genom dokumentgranskning och intervjuer. Granskningen omfattar inte
skolbiblioteken utan endast folkbiblioteksverksamheten.

Rapporten fastslar att granskade namnder i allt vasentligt bedriver folkbiblioteksverksamheten pa ett
andamalsenligt vis och utifran radande lagstiftning. Utifran genomford granskning rekommenderas
namnderna i det fortsatta arbetet att:

Sakerstalla en manatlig ekonomisk uppfoljning i enlighet med kommunens styrmodell.
Sakerstalla att det finns en plan over prioriterade atgarder for att oka den fysiska tillgangligheten pa
biblioteken.

Overvag att tydligare uttala mal for bibliotekens tillganglighet och oppethallande samt sakerstalla att
tilldelade medel motsvarar namndens ambitionerforverksamheten.

Folja upp att vidtagna atgarder for att forbattra arbetsmiljon vid stadsbiblioteket och i Hovsjo ger
varaktig effekt.
Sakerstalla en tillfredsstallande samverkan med kommunens interns IT-support. Detta som en del for
att ytterligare forstarka den digitals utvecklingen.

Kontoret delar granskningens rekommendationer och foreslar att namnden antar kontorets forslag pa
svar som sitt eget och overlamnar det till revisionen.
Yrkande

Kjell Westerberg(L) yrkar pa att namnden ska godkanna kontorets forslag till beslut men att punkten
sakerstalla en manatlig ekonomisk uppfoljning i enlighet med kommunens styrmodell ska utelamnas.
Ordforanden yrkar pa att namnden ska besluta enligt kontorets forslag till beslut
Proposition
Ordforanden staller Kjell Westerbergs forslag mot sitt eget och finner att namnden beslutar enligt
ordforandens forslag.

Justerandes signum
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Beslutsunderlag

Rapport: Revisionsrapport nr 4/2020-Sodertalje kommun - Granskning av biblioteksverksamheten
Revisionsskrivelse 2020-06-11: Revisionsrapport nr 4/2020 - Granskning av biblioteksverksamheten

Tjansteskrivelse 2020-08-10: Remissvar: Revisionsrapport nr 4/2020- Granskning av
biblioteksverksamheten
Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Akten

Justerandes signum
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§ 73 Revidering av kommundelsnamndernas
reglementen

Dnr: En

Enhorna kommundelsnamnds beslut

1. Namnden tillstyrker foreslagna andringar och overlamnar arendet till kommunstyrelsen.
2. Enhorna kommundelsnamnd begar av forvaltningen en redovisning av hur indelningen av Enhorna
kommundelsnamnd kan goras pa ett annat satt an utifran forsamling.

Sammanfattning av arendet
Kommunstyrelsens kontor har uppmarksammat behov av att revidera kommundelarnas reglemente
avseende hanvisning till lagtext, harmonisering med facknamndernas reglementen och tydliggoranden
gallande kommundelsnamndernas ansvar.
Reglementen behover uppdateras kontinuerligt till foljd av lagandringar, men ocksa for att den
kommunala organisationen forandras. Kommundelsnamnderna har ett speciellt uppdrag i kommunen
som spanner over olika verksamheter och avgransas geografiskt. Det ar darfor viktigt att reglementet ar
synkroniserat med facknamndernas samt att det finns bra samverkan i kommunovergripande fragor
mellan namnderna, samt att ansvarsfordelningen mellan kommundelsnamnderna och facknamnderna ar
tydlig. Forslagna revideringar och tillagg framgar av bifogat PM - Sammanstallning av revideringsforslag,
daterad 2020-08-11.

Arendet har lyfts som ett informationsarende for kommundelsnamnderna, tekniska namnden och
stadsbyggnadsnamnden under maj-juni 2020. hlolo-Morko kommundelsnamnd beslutade om ett tillagg i
samband med informationsarendet om att tekniska namnden och kommunstyrelsen ska remitters
exploateringsarenden till berord kommundelsnamnd for yttrande (HM 20/04). Da den oversyn som
initierats av kontoret avser hanvisning till lagtext, harmonisering med facknamndernas reglementen och
tydliggoranden gallande kommundelsnamndernas ansvar, har tillagget inte foranlett nagra forandringar i
kontorets forslag.
Yrkande

Johan Andersson (S) yrkar pa attfa redovisning av hur indelningen av Enhorna kommundelsnamnd kan
goras pa ett annat satt an utifran forsamling. Goran Karlsson (M), Karla Sand (MP) instammer i yrkandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse, daterad 2020-08-11
PM - Sammanstallning av revideringsforslag, daterad 2020-08-11
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmaktige
Kommunstyrelsens kontor
Kommundelsnamnderna
Tekniska namnden

Stadsbyggnadsnamnden
Akten

Justerandes signum

Anslagsdatum

2020-09-07

Utdragsbestyrkande

17(25)

Sammantradesprotokoll | 2020-08-31 [ Sodertalje kommun | Enhorna kommundelsnamnd

§ 74 Enhorna kommundelsnamnds yttrande
over forvaltningens
underlag till Mal och budget 2021-2023

Dnr:

Namndens beslut

Namnden har tagit del av forvaltningens underlag till mal och budget 2021 - 2023 och avstar fran eget
stallningstagande till forman for den fortsatta budgetprocessen.

Sammanfattning av arendet
I samband med att forvaltningens underlag till Mal och budget 2021-2023 presenterades den 25juni
2020 overlamnades underlaget for politisk beredning. Namnderna har mojlighet att senast den 3
September lamna ett yttrande till kommunstyrelsen over forvaltningens underiag.
I nulaget ar alia konjunkturbedomningar ytterst osakra, vilket inte minst marks pa de stora variationerna
BNP-prognoser fran olika bedomare. Den prognos som forvaltningen byggt forvaltningens underlag pa
ar den skatteutvecklingsprognos som kom fran SKR, Sveriges kommuner och regioner, den 29 april
2020. SKR har valt, precis som flertalet andra bedomare,
att gora en kalkyl i stallet for den sedvanliga prognosen. Berakningen baseras pa ett relativt positivt
scenario, som innebar att smittspridningen av covid-19 i landet antas kulminera i mitten
av sommaren for att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Trots det nagot positiva scenariot
minskar Sodertalje kommuns skatteunderlag jamfort med den beslutade budgeten for 2021.
Ett generellt effektiviseringskrav pa totalt 70,5 mnkr, motsvarande 3, 1 procent, harfordelats ut pa
kommunens namnder.

Kommundelens kommunbidrag i forvaltningens underlag (se bilaga 4):
54 340 tkr
Enhorna kommundelsnamnds kommunbidrag 2020

Enhorna kommundelsnamnds kommunbidrag 2021 | 54 443 tkr

Kommunbidraget for 2020 ar inklusive beslut om tillaggsanslag eller andra justeringar tagna i
kommunstyrelsen eller av stadsdirektoren pa delegation under varen 2020. Den pedagogiska "pasen"
och de sarskilda anslagen har justerats for demografiska forandringar. Ovrig verksamhet (ej pedagogisk
verksamhet) har ett generellt effektiviseringskrav motsvarande 3, 1 procent. For Enhorna
kommundelsnamnd innebar det 433 tkr.

Justerandes signum
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Yrkande

Ordforanden foreslar att namnden beslut ska vara: Namnden har tagit del av forvaltningens underlag till

mal och budget 2021 - 2023 och avstar fran eget stallningstagande till forman for den fortsatta
budgetprocessen.

Proposition

Ordforanden fragar om namnden kan besluta enligt ordforandens forslag och finner att namnden gor sa.
Beslutsunderlag
Forvaltningens underlag till Mal och budget 2021-2023 - PM inkl. bilagor
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse 2020-08-14
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kontor/Ekonomi/ budget och strategi
Akten

Justerandes signum
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§ 75 Yttrande over Folkhalsostrategi
Sodertalje kommun
2021-2024.

Dnr: En 20/52

Namndens beslut

Namnden beslutar att godkanna tjansteskrivelsen Yttrande over folkhalsostrategi Sodertalje kommun
2021-2024 som sitt yttrande over folkhalsostrategin med tillagg enligt Kjell Westerbergs(L) yrkande.
Sammanfattning av arendet
Hallbarhetsutskottet har skickat Folkhalsostrategin 2021-2024 pa remiss till berorda namnder och bolag.
Remissinstanserna ombeds yttra sig senast den 10 September. Folkhalsostrategin ska vara vagledande
och ange gemensam inriktning for det langsiktiga folkhalsoarbetet i Sodertalje kommun. Strategin syftar
till att starka och utveckla kommunens arbete for en god och jamlik folkhalsa samt skapa forutsattningar
for en god och jamlik halsa for alia i kommunen.

Kommunstyrelsens kontor har utifran kultur och fritidskontorets, utbildningskontorets och
samhallsbyggnadskontorets underlag sammanstallt ettforslag pa yttrande, dar framforallt
kommundelsnamndens ansvar for och mojlighet till uppfoljning av malen inom strategin lyfts.
Kontorets forslag till beslut ar att namnden antar kontorets forslag pa yttrande som sitt eget och
overlamnar det till kommunstyrelsens kontor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelse, daterad den 19 augusti 2020
Yttrande over folkhalsostrategin, daterad den 19 augusti 2020
Yrkande

Kjell Westerberg (L) yrkar pa att namnden bifaller kontorets forslag till beslut med tillagg enligt vad som
framgar av (L) skriftliga yrkande, protokollsbilaga § 57A
Proposition
Ordforanden fragar om namnden kan besluta enligt Kjell Westerbergs(L) forslag till beslut och finner att
namnden gor sa.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens kontor/ Elin Malmqvist
Akten

Justerandes signum
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§ 76 Namndledamoterna informerar

Dnr: En 20/04

Sammanfattning av arendet
Goran Karlsson (M) informerar om att miljonamnden stallt sig positiva till en remiss over
vattenskyddsomrade for sodra Malaren.
Ordforanden informerar om att han haft mote med Jehander tillsammans med Hakan Buller och
pratat om Jehanders utvecklingsplaner i Underasgropen. De har ett forslag om att bygga 350
bostader i detta omrade.
•

Justerandes signum

Det ligger inte langre skrap bakom lea. Marken ar aven iordninggjord.
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§ 77 Kontoren informerar

Dnr: En 20/04

Sammanfattning av arendet

Justerandes signum
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§ 78 Arendebalans

Dnr: En 20/02

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden godkanner redovisningen av arendebalansen.

Justerandes signum
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§ 79 Anmalningsarenden

Dnr: En 20/04

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden godkanner redovisningen av anmalningsarenden.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2020-09-07

Utdragsbestyrkande

Sammantradesprotokoll | 2020-08-311 Sodertalje kommun | Enhorna kommundelsnamnd

§ 80 Delegeringsbeslut

Dnr: En 20/03

Enhorna kommundelsnamnds beslut
Namnden godkanner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beslut om avsteg fran regelverk
D3 2020-06-12
Beslut om Beslutsattestant § 10
Beslut om Beslutsattestant § 1 1
Beslutom Beslutsattestant§12
Beslut om Beslutsattestant §13
Beslutom Beslutsattestant§14
Beslut om Beslutsattestant §15
Beslut om Beslutsattestant §16
Beslut om Utokad placeringstid
D3 2020-04-27
Delegationslista SBK, EN maj

Justerandes signum
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§ 81 Ovriga fragor
Enhorna kommundelsnamnds beslut
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