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Narvarande

Ledamoter Ville Mikkola (S) 1 :3 Vice Ordf.
Susann Eklund (S)
Per-Eric Nygren (S)
Eva Molnar (KD)
Bengt Tandberg (C) ordf.
Ingrid Waldenstrom (MP)
Kalle Oholm (M) 2:e vice ordf.
Sandro Banovac(L)
Ingemar Oderstedt (V) endast §§ 95-100,102-105

Ersattare Bjorn Eriksson (S)
Christina Fritshammar (C)
Helena Hildur(MP)
Andreas Wang Ellefsen (M)
Viktor Zetterman (L)
Elisabeth Bjork (V) tjanstgor for Ingemar Oderstedt (V) §§ 101, 106-1 11
Stefan Jakobsson (SD) tjanstgor for Mariusz Kawecki (SD) §§ 95-1 11

ovriga narvarande Mimmi Muleta, namndsekreterare
Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnamnderna
Rebecka Adam, controller kommundelsnamnderna
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§ 95 Faststallande av dagordning

Utgar fran dagordningen
Arende 6. Information om Cykelplanen utgar.

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd
Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd godkanner den utsanda dagordningen med ovanstaende
forandring.

Justerandes signum
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§ 96 Detaljplaneandring, Molstaberg 1:12 m.fl
Dnr:SBN:2018-02187

VM 19/43

Namndens beslut

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd skickar ut andringen pa samrad.

Sammanfattning av arendet
Andringen syftar till att tillata vatten- och avloppsanordningar inom byggnadsplaneomradet. Eftersom
detaljplanestridigt enskilt avlopp redan finns inom omradet idag kan miljokontoret ej forelagga eventuella
atgarder da aven dessa skulle bli detaljplanestridiga. Darfor stryks vissa bestammelser.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse daterad 2019-07-24 (denna handling)
Plankarta, plan beskrivning, planbestammelser

Beslutsprotokoll daterat 2018-12-11 (uppdrag om andring av byggnadsplan)
Fastighetsforteckning

Jav
Ordforande Bengt Tandberg (C) anmalerjav och deltar inte i arendet.

Beslutet skickas till

SBK plan

Akten

Justerandes slgnum Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Remissyttrande over cykelplanen 2019 Dnr:VM 19/34

Namndens beslut

Namnden tillstyrkerforslagettill Cykelplan 2019 med foljande tillagg:

"Kommundelsnamnden anser att remissforslagets ambition att Oka cyklandet i kommunen ar angelaget
urflera aspekter och namnden staller sig bakom remissforslaget. Av naturliga skal ar dock cykelplanen
fokuserad pa stadsnara cykelmojligheter och namnden vill darfor i tillagg framfora kommundelens behov.

Cykelparkering

Cykelplanen uppmarksammar behovet av saker och tillganglig parkering. I Molnbo galler det framforallt
vid pendeltagsstationen dar det idag finns ett cykelstall for 12-15 cyklar under tak men utan mojlighet till
ramlas. Med tanke pa ambitionen att oka cyklandet och planer pa fler bostader i Molnbo ar det motiverat
med plats for fler cyklar och givetvis med ramlas. Cykelgarage ar ett alternativ som namns i cykelplanen
men det forutsatter ocksa en avgift for cyklisten vilket gor att framforallt tillfalliga pendeltagsresenarer
skulle avsta fran det. Dessutom ar cykelgarage dimensionerade for sa pass manga cyklar att det kan
vara svart att motivera i Molnbo. Ett alternativ kan da vara cykelboxar. For att fa klarhet i behovet ar det
valkommet att cykelplanen namner att p-tal ska tas fram for hela kommunen. Ytterligare en plats med
behov av cykelparkering ar busshallplatsen dar Rosendalsvagen meter vag 57.

Cykelvagar

Det ar bra att cykelplanen hogprioriterar en kort cykelvag (521) mellan Fristavagen och Balsberga
(hlogfors). Men aven asfaltbelaggning av tva grusvagar i centrala Molnbo (412 och 413) borde
hogprioriteras.

Men det mest angelagna onskemalet for cykeltrafik i kommundelen galler battre och sakrare mojligheter
for cykling langs riksvag 57. Sedan mer an ett ar tillbaka ar Trafikverkets vagplan for 57:an overklagad
och arendet ligger hos regeringen. Oavsett resultatet av overklagan ar det inte acceptabelt att arendet
drar ut pa tiden, vilket fordrojer nodvandiga trafikforbattringar.

Cykelkartan

Namnden vill ocksa passa pa att tipsa om tva tillagg till Sodertaljes cykelkarta. En saker cykelvag fran
Molnbo till Jarna ar en grusvag som borjar med Skogstorpsvagen vid Molnbo station och slutar med
Billstavagen. Den andra ar den av motionscyklisterflitigtfrekventerade Sjundavagen fran 57:an till vagen
mellan Jarna och Nykvarn.

Resurser

Namnden anser att kommundelen inte far den andel i budgeten och tid fran tjanstemannen som
motsvarar de tva procent av kommunens invanare som bor i Vardinge-Molnbo."

Sammanfattning av arendet
Kommundelsnamnderna harfatt Cykelplan 2019 pa remiss fran Tekniska namnden.
Cykelplanen 2019foreslas ersatta tidigare Cykelplan fran 2013. Cykelplan 2019 innehallerfem
strategier for okad cykling, samt riktlinjerfor -utformning, drift och underhall. I bilaga 3 finns
forslag pa fysiska atgarder. Cykelplanen ar ett led i att genomfora Sodertalje kommuns
trafikstrategi.

Justerandes signum

^&
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Kommundelsnamnderna har ansvar for teknisk verksamhet inom sitt geografiska omrade,
vilket inkluderar gang och cykelvagar'. Efter att remissen avslutats och forslaget bearbetats
kommer kommundelsnamnderna att fatta beslut am de delar av cykelplanen som galler
respektive kommundel. Till remissvaret har synpunkter inhamtats fran kontoren och inga
negative synpunkter har inkommit.

Kontorets forslag till namnden ar att tillstyrka forslaget till Cykelplan 2019.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-20
Cykelplan 2019 Sodertalje- remissversion
Foljebrev remiss Cykelplan 2019

Yrkande

Bengt Tandberg (C), Ville Mikkola (S), Susann Eklund (S), Per-Eric Nygren (S), Eva Molnar (KD) och
Ingrid Waldenstrom (MP) yrkar pa att tillstyrka forslaget till Cykelplan 2019 med foljande tillagg:

"Kommundelsnamnden anser att remissforslagets ambition att Oka cyklandet i kommunen ar angelaget
ur flera aspekter och namnden staller sig bakom remissforslaget. Av naturliga skal ar dock cykelplanen
fokuserad pa stadsnara cykelmojligheter och namnden vill darfor i tillagg framfora kommundelens behov.

Cykelparkering

Cykelplanen uppmarksammar behovet av saker och tillganglig parkering. I Molnbo galler det framforallt
vid pendeltagsstationen dar det idag finns ett cykelstall for 12-15 cyklar under tak men utan mojlighet till
ramlas. Med tanke pa ambitionen att oka cyklandet och planer pa fler bostader i Molnbo ar det motiverat
med plats for fler cyklar och givetvis med ramlas. Cykelgarage ar ett alternativ som namns i cykelplanen
men det forutsatter ocksa en avgift for cyklisten vilket gor att framforallt tillfalliga pendeltagsresenarer
skulle avsta fran det. Dessutom ar cykelgarage dimensionerade for sa pass manga cyklar att det kan
vara svart att motivera i Molnbo. Ett alternativ kan da vara cykelboxar. For att fa klarhet i behovet ar det
valkommet att cykelplanen namner att p-tal ska tas fram for hela kommunen. Ytterligare en plats med
behov av cykelparkering ar busshallplatsen dar Rosendalsvagen moter vag 57.

Cykelvagar

Det ar bra att cykelplanen hogprioriterar en kort cykelvag (521) mellan Fristavagen och Balsberga
(hlogfors). Men aven asfaltbelaggning av tva grusvagar i centrala Molnbo (412 och 413) borde
hogprioriteras.

Men det mest angelagna onskemalet for cykeltrafik i kommundelen galler battre och seikrare mojligheter
for cykling langs riksvag 57. Sedan mer an ett ar tillbaka ar Trafikverkets vagplan for 57:an overklagad
och arendet ligger has regeringen. Oavsett resultatet av overklagan ar det inte acceptabelt att arendet
drar ut pa tiden, vilket fordrojer nodvandiga trafikforbattringar.

Cykelkartan

Namnden vill ocksa passa pa att tipsa om tva tillagg till Sodertaljes cykelkarta. En saker cykelvag fran
Molnbo till Jarna ar en grusvag som borjar med Skogstorpsvagen vid Molnbo station och slutar med
Billstavagen. Den andra ar den av motionscyklister flitigt frekventerade Sjundavagen fran 57:an till vagen
mellan Jarna och Nykvarn.

Resurser

Justerandes signum
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Namnden anser att kommundelen inte far den andel i budgeten och tid fran tjanstemannen som
motsvarar de tva procent av kommunens invanare som bar i Vardinge-Molnbo."

Propositionsordning

Ordforande Bengt Tandberg staller proposition pa majoritetens bifallsyrkande med tillagg och finner att
namnden beslutat i enlighet med det.

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadskontoret/Stadsmiljo

Akten

Justerandes signum

^&
Anslagsdatum

2019-10-15
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§ 98 Taxor och avgifter 2020 for
stadsbyggnadsnamnden och
kommundelsnamnderna Dnr:VM 19/44

Namndens beslut

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd tillstyrker forslag till taxor och avgifter 2020

Sammanfattning av arendet
Samtliga namnder skall behandla verksamhetens taxor och avgifter. Arendet overlamnas till
kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmaktige for beslut som fattas av i samband med Mal- och
budget.

Gallande taxor och avgifter har kompletterats med forslag for 2020. Taxor och avgifter for
planverksamheten foreslas vara oforandrade.

Foreslagna andringar aterfinns i tabellerna:

Tabell/sid

1

4

6

11

3

S 22

S 24

Namn

Tillbyggnad eller pabyggnad av en- eller tvabostadshus, som
inte kraver tekniskt samrad, (Yta 16-40)

Ovriga atgarder som endast kraver anmalan, (andring av
eldstad, separat taxa)

Ny- och tillbyggnad flerbostadshus, radhus och kedjehus med
gemensam fastighet, (yta 1-200)
Ovriga avgifter, (strandskyddsdispens, byggnadsverk istallet for
bostad, kungorelse i lanstidningen)

GEO Lageskontroll ( nytt tillbyggnader)

Minsta avgift for digitala kartutdrag i vektorform inkl. timkostnad
ar1 875 kr. (2019: 1850 kr)

Ny tabell, Vid stora bestallningar av obearbetade laserdata ges

prisreduktion

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse Forslag till taxor och avgifter 2020 Stadsbyggnadsnamnd 2019-09-27
PM Forslag till taxor och avgifter 2020 stadsbyggnadsnamnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Justerandes signum

^^
Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande



Sammantradesprotokoll | 2019-10-08 | Sodertalje kommun | Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd 10(25)

§ 99 Regler och riktlinjer for foreningsbidrag Dnr:VM 19/41

Namndens beslut
1. Regler och riktlinjer for foreningsbidrag 2020, inklusive bilaga 1 och 2 antas i enlighet med kultur och
fritidskontorets forslag.

2. De nya reglerna for foreningsbidrag skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag att se over bidragsreglerna for arrangemang och projektbidrag
for att ta fram kriterier anpassat till arbetet med olika evenemang tillsammans med foreningslivet och
kommunen i ovrigt.

Sammanfattning av arendet
Kommunfullmaktige beslutade i februari 2011 ati infora nya regler och riktlinjerforforeningsbidrag 2012-
01-01. Sedan regelverket infordes har det - helt i linje med kommunens arbete med standiga
forbattringar - kontinuerligt utvarderats och justerats senast infor ar 2018.

Kultur- och fritidskontoret har under sommaren jamfort kommunens nuvarande regler med ett antal
kommuner i lanet (Huddinge och Botkyrka) samt Umea kommun. Kontoret foreslar nu fortydligande
texter i vissa avsnitt och aven tillagg pa nya regler for foreningsgrupper utifran erfarenhet av andra
kommuners tydligare skrivningar.

Detta fortydligas i tjansteskrivelsen under Arendets fordjupning.
Forslaget innebar tva nya regelavsnitt, det ena ar registrering i foreningsregistret och det andra ar regler
for etniska foreningar som tidigare raknats som barn och ungdomsforeningar.

I arbetet med kommunens samverkansoverenskommelse med ideburen sektor framfors kravfran
foreningslivet om flexiblare reglerforforeningar som ar generationsoverskridande i sin verksamhet och
tar start ansvar for sprakkafeer mm. utifran att mota nyanlanda och personer med utlandsk harkomst.

Reglerna for etniska foreningar ar forsta steget att se over vara bidragsformer for att mota den ideburen
sektorns krav pa okad tydlighet.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15
Regler och riktlinjer for foreningsbidrag 2020.
Bilaga 1 och 2 till regler och riktlinjer forforeningsbidrag.

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret/Forening och anlaggningsenheten

Kommunfullmaktige

Ekonomidirektoren KSK

Ola Schon KSK

Akten

Justerandes signum

fyr fi»
Anslagsdatum
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§100 Taxor och avgifter for anlaggningar och
lokaler Dnr:VM 19/40

Namndens beslut

1. Taxor och avgifter for idrottsanlaggningar och lokaler m.m. antas i enlighet med kultur- och
fritidskontorets forslag till avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade -
idrottsanlaggningar och lokaler.

2. De nya taxe- och avgiftsbestammelserna skall galla fran den 1 januari 2020.

3. Kultur och fritidskontoret far i uppdrag att faststalla taxa for GF-hallen for ar 2020.

Sammanfattning av arendet
Kultur- och fritidsnamnden samt kommundelarna faststaller arligen taxor och avgifterfor uthyrning av
kommunala lokaler och anlaggningar, sasom exempelvis fritidsgardar, idrottsanlaggningar, idrottshallar
och gymnastiksalar. For 2020 foreslas taxebestammelser som innehaller ett smarre antal redigeringar i
forhallande till 2019 ars avgifter, da upprakning av taxan gjordes generellt.

De foreslagna revideringarna framgar av bifogat Forslag till taxor och avgifter inom kultur och
fritidskontorets verksamhetsomrade 2020.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-15.
Forslag till taxor och avgifter 2020 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsomrade,
idrottsanlaggningar och lokaler.

Beslutet skickas till

Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritidskontoret/Forening och anlaggningsenheten

Kommunfullmaktige

Ekonomidirektoren/KSK

Ola Schon/KSK

Akten

Justerandes signum

^r<S>
Anslagsdatum
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Utdragsbestyrkande
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§101 Delarsbokslut per den 31 augusti for
Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd Dnr:VM 19/42

Namndens beslut

Vardinge Molnbo kommundelsnamnd godkanner delarsrapporten inklusive bilagor per augusti 2019 och
overlamnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd har for 2019 ett namndbidrag pa 34,6 mnkr. Per augusti har
namnden ett namndbidrag pa 23,1 mnkr. Redovisningen av periodens resultat ar ett overskott pa 1,9
mnkr. Prognosen for helaret ar ett overskott pa 100 tkr som harleds till kulturverksamheten.

Nettokostnaderna for namnden pa total niva ar per augusti 23,1 mnkrjamfort med budgeten samma
period pa 21,2 mnkr. Resultatet for namnden per augusti blir saledes ett overskott pa
1,9 mnkr. Den pedagogiska verksamheten(1,1 mnkr) och budgetreserven(0,6 mnkr) star for den hogsta
avvikelsen med ett overskott. Kostverksamheten prognosticerar ett underskott pa 300 tkr samtidigt som
namnden reserverat 300 tkr fran budgetreserven for delta, vilket ger en nollprognos for dessa
verksamheter. Arsprognosen for namnden pa total niva beraknas till ett overskott pa 100 tkr som harleds
till kulturverksamheten.

Nettokostnadsutvecklingen for namnden har minskat med 2,4 % i jamforelse med perioden foregaende
ar och i absoluta tal ar det 518 tkr. Procentuellt har den ovriga verksamhetens nettokostnader okat mest
med 34,0 %, motsvarande 140 tkr. Grundskolans nettokostnader har minskat mest i absoluta tal med
644 tkr motsvarande 5,6 %.

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd har 8,4 mnkr i investeringsmedel for 2019. Dessa bestar av 500
tkr i KS/KF-investeringar, 500 tkr avser Sodertaljelyftet, 500 tkr avser namndsinvesteringar samt 6,9
mnkr avser verksamhetslokaler. Av 8,4 mnkr har 774 tkr forbrukats per augusti, vilket motsvarar 9,2 %.
Riktvardet for augusti ar 66,7 %. Prognosen for aret ar att samtliga medel kommer forbrukas.
Uppfoljning av de tre indikatorer som ingar i det ekonomiska KF-malet visar tva indikatorer en
bedomning med brister som avser budgetfoljsamheten och genomforandegraden av investeringar.

Namnden ansokte i aprilbokslutet om attfrigora medel for 2019 avseende 650 tkrfor inventarier for
Molnbo idrottshall samt 32,1 mnkrfor sjalva investeringen av idrottshallen da bedomningen ar att
projekteringen kommer lopa fram till och med 2020.

Uppfoljningen av Kommunfullmaktiges mal visar att Vardinge Molnbo kommundelsnamnd har en positiv
utveckling pa flera indikatorer. Pa Molnboskogens forskola har maluppfyllelsen under aret okat inom
naturvetenskap och teknik samt matematik, men minskar inom de andra tva prioriterade
kunskapsomradena. Forskolans resultat ar hogre an snittet i kommunen inom alia fyra omraden.
Molnboskolan harfor lasaret 2018/2019 mycket goda resultat. Jamfort med 2018 har resultaten i
matematik forbattrats och ar nu hogre an kommunsnittet.

Valdeltagandet okade i valet till Europaparlamentet och ar hogre an valdetagandet i kommunen. Inom
samhallsbyggnad foljs handlaggningstiden upp och under perioden har en hog andelav arendena
beslutats inom tidsramen. Andelen ekologiska livsmedel i skola och forskola i Vardinge Molnbo ar hogre
jamfort med den senaste matningen (helaret 2018).

Justerandes signum
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Beslutsunderlag
Delarsrapport Vardinge Molnbo kommundelsnamnd - T2 per 31 augusti 2019, inkl bilagor

Kommunstyrelsens kontors tjansteskrivelser, daterad 2019-10-02

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Asa HammarWallin

SamhallsbyggnadskontoreWivian lchu

Utbildningskontoret/Jorgen Aim

Redovisningsenheten/KSK

Ledningsstod och ekonomi/ Rebecka Adam

Akten

Justerandes signum

ft7.s.
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§102 Motion av Sverigedemokraterna "Inratta ett
skonhetsrad" Dnr:VM 19/24

Namndens beslut

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd foreslar kommunfullmaktige besluta att avsla motionen fran
Beata Milewczyk (SO) och Tommy Hansson (SO), om att infora ett skonhetsrad i Sodertalje
kommun

Sammanfattning av arendet
Kommunstyrelsen remitterade 2019-05-07 motionen av Beata Milewczyk (SO) och Tommy Hansson
(SO) "Inratta ett skonhetsrad" till kultur- och fritidsnamnden, stadsbyggnadsnamnden och
kommundelsnamnderna for yttrande. Motionsstallarna foreslar att det ska inrattas ett skonhetsrad som
har till uppgift att bevaka de estetiska vardena i kommunens fysiska miljo, samt foresla forbattringar i
den. Radet ska vara ett radgivande organ at kommunens namnder i fragor som ror offentliga konstverk
samt konstnarligt eller kulturhistoriskt vardefulla miljoer. Vidare foreslas ati skonhetsradet genom
information och dialog gor kommuninvanarna medvetna om dess roll och verksamhet. Skonhetsradet
ska besta av sakkunniga representanter fran olika kunskapsomraden sasom arkitektur, naturskydd,
samhallsbyggnad, kultur med mera. Kultur- och fritidskontoret har samarbetat med
Samhallsbyggnadskontoret for att forfatta svaret som redovisas i arendefordjupningen.

Kommunfullmaktige avslog 2010-11-22, § 17 en tidigare motion om att inratta ett skonhetsrad i
kommunen med motiveringen att det redan finns val fungerande och etablerade regelverk, rutiner och
kompetens som tillgodoser estetik och gestaltningsfragorna inom stadsbyggnadsomradet. Dessutom
planerades redan en utveckling av medborgardialoger i syfte att skapa engagemang hos flertalet
samhallsaktorer. Foreliggande granskning av kultur- och fritidskontoret visar att kommunfullmaktiges
bedomning fran 2010 star sig; del behovs inte ett sarskilt skonhetsrad.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-23
Motion av Sverigedemokraterna "Inratta ett skonhetsrad" 2019-05-07

Reservationer

Stefan Jakobsson (SD) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommuns.tyrelsen
Kommunfullmaktige

• Kultur och fritidskontoret

Samhallsbyggnadskontoret
Kommunstyrelsens kontor
Akten

Justerandes signum

/57
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§103 Motion av Liberalerna "Trygga
omkladningsrum i skolan" Dnr:VM 19/30

Namndens beslut

Vardinge-Molnbo kommundelsnamnd foreslar att motionen avslas och overlamnar svaret till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av arendet
Ann Westerberg (Liberalerna) har vackt motionen "Trygga omkladningsrum i skolan" den 2 februari
2019. Motionen ar remitterad for svar till utbildningsnamnden och kommundelsnamnderna.

Enligt motionen undviker majoriteten av elever i skolan att duscha efter idrottsundervisningen. Orsakerna
ar enligt motionen att elever ar otrygga och heist undviker att vistas nakna med andra elever. Darfor
foreslar motionen att ansla riktade bidrag till skolorna for att bygga om sina duschutrymmen sa att det
blir mer privata duschbas, att lagga sarskild vikt vid stadning av duschutrymmen och att strava efter en
20 minuters lang rast efter varje idrottslektion. Motionen foreslar vidare att mobiltelefoner ska samlas in
innan idrottslektionen pa de skolor dar ett generellt mobilforbud inte finns for att sakra tryggheten i
omkladningsrummen. I bifogat PM redovisar kontorets stallningstagande. Sammanfattningsvis framfors:

• Sodertaljes kommunala skolor arbetar framjande och forebyggande for att motverka krankningar och
for att alia elever ska kanns sig trygga i alia skolans lokaler. Varje skola tar fram trygghetsskapande
atgarder. Vid ny- och ombyggnationer ar fragorna kring trygghet generellt men ocksa specifikt i
relation till gymnastiken en del av underlaget vid planering.
Elevernas kunskapsresultat ar inte negativt avvikande i amnet idrott i jamforelse med andra amnen.
Gallande de elever som inte uppnar minst betyget E har bristande kunskaper i simning identifierats
som en orsak.

Mobiltelefoner samlas in pa lektionstid pa samtliga grundskolor. Avseende motionens forslag om
mobilforbud kommer grundskolechef att diskutera pa vilket satt grundskolans rektorer hanterar
fragan i anslutning till idrottslektionerna.
Det finns inte nagra avsatta medeli budget 2020 for att bygga om skolornas omkladningsrum med
centralt riktade pengar.

Utbildningskontoret foreslar att motionen ska avslas.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, daterad 2019-09-17
Motion av Liberalerna "Trygga omkladningsrum i skolan", 2019-06-03

Yrkanden

Sandro Banovac (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordforande Bengt Tandberg staller proposition pa yrkande fran Sandro Banovac (L) respektive kontorets
forslag och finner att namnden beslutat i enlighet med kontorets forslag.

Reservationer

Sandro Banovac (L) reserverar sig till protokollet.

Justerandes signum

^7

Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

^&
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§104 Motion av Liberalerna "En barndom fri fran
ValdSpOrr" Dnr:VM 19/29

Namndens beslut

Namnden antar forvaltningens forsiag till yttrande som sitt eget och overlamnar det till
kommunstyrelsen

Sammanfattning av arendet
I kommunfullmaktige den 2 maj 2019 har Liberalerna, genom Ann Westerberg, inkommit med en motion
som remitterats till kommundelsnamnderna, utbildningsnamnden, socialnamnden och kultur- och
fritidsnamnden. I motionen foreslas att kommunen ska tillse att sex- och samlevnadsundervisningen i
Sodertaljes skolor utgar fran ett kritiskt perspektiv pa porr och att alia ges en god kunskap om
pornografins paverkan och skadeverkning. Att tillse att alia som arbetar inom skolan, skol halso- och
sjukvard, socialtjanst, m.fl. ges en god kunskap i hur man pratar om porr och sex med barn och
ungdomar samt att tillse att forskolor, skolor, fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och
ungdomar vistas ar porrfria.

Skolorna bedriver idag sex- och samlevnadsundervisning i enighet med skolverkets riktlinjer. Det ingar i
rektorns uppgifter att sakerstalla att sex- och samlevnadsundervisning integreras i ovrig undervisning.
Det ingar i introduktionen for nyanstallda inom socialtjansten att genomga grundlaggande utbildningar
som inkluderar hur man samtalar med barn, kultur och fritidskontoret har bland annat arbetat med

framjande aktiviteter pa amnet konsnormer, pornografi och sjalvbild. Kultur- och fritidskontoret,
Ungdomsmottagningen, Larande och halsa, Antivaldcenter och Forebyggande enheten pa Barn- och
ungdom deltar i samverkansgruppen POTUS (Prevention, Opinion, Tillit, Utbildning, Samverkan).

Kommunens skolor har filter pa datorerna for att motverka att elever ska ha mojligheten att anvanda
sidor som anses vara olampliga och krankande for barn- och ungdomar. Sodertalje kommuns
verksamheter arbetar med kunskap om samtal med barn och ungdomar, samt med forskolor, skolor,
fritids, ungdomsgardar och andra miljoer dar barn och ungdomar vistas ska vara fria fran pornografi och
vald. Med ovanstaende bedomning anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse, 2019-09-10
Forvaltningens forslag till Yttrande over motion av Ann Westerberg (L) "En barndom fri fran valdsporr"
Motion av Liberalerna "En barndom fri fran valdsporr" daterad 2 maj 2019

Yrkanden

Sandro Banovac (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordforande Bengt Tandberg staller proposition pa yrkande fran Sandro Banovac (L) respektive kontorets
forslag och finner att namnden beslutat i enlighet med kontorets forslag.

Reservationer

Sandro Banovac (L) reserverar sig till protokollet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signum

/y"
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmaktige
Kultur och fritidskontoret

Utbildningskontoret
Kommunstyrelsens kontor
Akten

Justerandes signum

^7,s
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§105 Medborgardialog Strukturplan Molnbo-
diskussionspunkt Dnr:VM 19/04

Sammanfattning av arendet
Samhallsbyggnadskontoret har fatt i uppdrag att arbeta fram strukturplaner for Sodertaljes olika
stadsdelar. En strukturplan ska redovisa framtida utveckling for en stadsdel fram till ar 2036 och syftar till
att anvandas som ett vagledande underlag vid fortsatt planeringsarbete. I slutet av augusti, i samband
med Molnbodagen, holls en medborgardialog for Strukturplan Molnbo. Tjansteman fanns pa plats under
dagen for att samla synpunkterfran medborgare kring Molnbo framtida utveckling. Dialogformen fordes
huvudsakligen via pappersenkat med mojlighet att markers pa karta over centrala Molnbo. Totalt
samlades 31 enkater in under dagen, manga besokare svarade pa enkaten tillsammans med sitt
sallskap. Medborgardialogen i samband med Molnbodagen syftade till att fanga en sa bred malgrupp
som mojligt. Sammanfattningsvis fanns en stark efterfragan pa fler butiker och motesplatser i Molnbo,
tillgang till samhallstjanster, utveckling av gang-och cykelvagar och fler bostader.

Efter en diskussion har namnden kommit overens om att 31 svar pa enkaten inte ar representativt for
befolkningen i Molnbo, och att det bar ske en uppfoljning. Namnden ger presidiet i uppdrag att se over
mojligheterna for ytterligare medborgardialoger, dels om Strukturplan Molnbo, men aven dialoger som
ror andra amnen.

Underlag
Sammanstallning av medborgardialog 2019-08-31

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum

S7 A,

Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§106 Namndledamoter informerar Dnr:VM 19/04

Sammanfattning av arendet
Ordforande Bengt Tandberg (C) informerar om att Molnbodagen den 31 augusti blev valdigt lyckad. Det
som kunde vart battre ar utdelningen av broschyren Vart Vardinge Molnbo som inneholl information om
Molnbodagen. Ett stort antal hushall i kommundelen fick inte broschyren hem i posten.

Andreas Wang Ellefsen (M) menar att det ar okad inbrottsrisk i kommundelen och uppmanar till
vaksamhet.

Kopia skickas till

Akten

Justerandes signum

^'^
Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§107 Kontoret informerar Dnr:VM 19/04

Sammanfattning av arendet
Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att det kommer vara en Verksamhetsplaneringsdag for
kommundelsnamnderna den 5 december.

Kopia skickas till
Akten

Justerandes signum

^ 
-̂r^--

Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 108Arendebalans DnrVM 19/02

Sammanfattning av arendet
Namnden lagger arendebalansen till handlingarna.

Kopia skickas till
• Akten

Justerandes signum

/3/~ ^^
Anslagsdatum

2019-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Anmalningsarenden Dnr: VM 19/04

Namndens beslut

Namnden godkanner redovisningen av anmalningsarendena.

Sammanfattning av arendet

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag § 157 Beslut om Va i de sodra kommundelarna, daterad 2019-08-30

Stadsbyggnadsnamnden

Protokollsutdrag § 179 Riktlinjer for bostadsbyggande pa landsbygden, daterad 2019-08-20

Enhorna kommundelsnamnd

• Protokollsutdrag § 82 hlandlingsplan for folkbibliotekens strukturutveckling 2019-2022, daterad
2019-08-26

Beslutet skickas till

Akten

Justerandes signum

^ &
Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§110 Delegationsbeslut DnrVM 19/03

Namndens beslut

Namnden godkanner redovisningen av delegationsbesluten

Sammanfattning av arendet

Samhallsbyggnadskontoret
Intermistisktslutbesked Edesta 6:1, SBN-2018-01264, daterad 2019-08-29
Startbesked Hjortsberga 5:1, SBN-2019-01411, daterad 2019-08-21

• Bygglov med startbesked HJorsberga 8:7, SBN-2019-01430, daterad 2019-08-15
• Bygglov med startbesked Hjortberga 8:9, SBN-2019-01414, daterad 201 9-08-15

Bygglov med startbesked Hjortberga 8:44, SBN-2019-01415, daterad 2019-08-15
Slutbesked Molstaberg 1:41, SBN-2015-01608, daterad 2019-08-13
Anmalan avskrivs Molstaberg 1:87, SBN-2019-01176, daterad 2019-08-15
Startbesked Molstaberg 2:3, SBN-2019-01198, daterad 2019-08-13
Bygglov och rivningslov med startbesked Molnbo 1:19, SBN-2019-01313, daterad 2019-08-26
Bygglov med startbesked Pennskrinet 4, SBN-2019-00970, daterad 2019-08-24
Slutbesked Skolbanken 1, SBN-2019-01354, daterad 2019-08-26
Slutbesked Vardinge-nasby 1:26, SBN-2018-02258, daterad 2019-08-27•

Redovisning och ekonomisupport

Beslut om att utse beslutattestanter 19-09, daterad 2019-09-13
Beslut om att utse beslutattestanter 19-09, daterad 2019-09-03

Beslutet skickas till

• Akten

Justerandes signum

/^&
Anslagsdatum

2019-10-15
Utdragsbestyrkande
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§111 Ovriga fragor Dnr:VM 19/05

Sammanfattning av arendet
Till nastkommande sammantrade onskar Ville Mikkola (S) information om angreppet av granbarkborren
Molnbos skogar och hur manga trad som planeras att fallas.

Kopia skickas till
• Akten

Justerandes signum

^ ^̂_

Anslagsdatum

2019-10-15
Utd rag s b estyrka n d e


