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Tid och plats !Torsdagen den 29 januari, kl. 09.00- 12.00 i Folkets hus i Mölnbo. l 
······-·-··············---·-·-··············---·-·--..L·-·-····-·--·-····-····-·-·······-··----··--··-················-----······-·----------··-··--------····-----------·-·-···------~ 
Ledamöter jBjöm Eriksson (S), ordförande l 

Ersättare 

j Susann Eklund (S), l :e vice ordförande ! 
;Per-Olow Hedman (S) \ 

lAndreas Wang Ellefsen (MP), l :e vice ordförande ' 

:Henrik Eibl (V)§§ 1-2 §§ 4-15 

,,.Birgitta Hammar l ö f (M), 2 :e vice ordförande 

Morgan Liljebrand (FP) 

!Christina Fritshammar (C) 

iiVille Mikkola (S) 
Linda W ang (MP) 

!Lennart Rendik (V) tjänstgörande ersättare för Henrik Eibl § 3 

1\Marianne Hesselbrandt (M) tjänstgörande ersättare för Kalle Öholm (M) 

.Per Holmgren (M) 

/Monica Carlsson (C) 
l 

övriga närvarande !övriga närvarande redovisas på nästa sida. 

Justerare :~Birgitta Hammarlöf (M) l 
-Plats och ti d för J;;sterlng Torsdagen de~-6 feb~ari -kC13.ooisö"d;rtälje St~dsh~~:-carn:p~-sgata~ 26:··-------------~ 

l i 

Underskrifter sekreterare Josefine f;)chjoi zer Paragrafer 1-15 

Ordförande 

~ '- ~;l~ 
~riksson (S) Paragrafer 1-15 

Justerare irgitta Hammarlöf (M) Paragrafer 1-15 
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södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01-29 

Innehåll 
§ l Fastställande av dagordning 

2 (23) 

§2 Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus, 

Usta 3:11 

§3 

§4 

§5 
§6 

§7 
§8 

§9 

§ 10 

§11 

§ 12 

§13 

§ 14 

§ 15 

Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

Vårdinge-Näsby l :20 

Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

Edesta 7:11 

Biblioteksplan för Södertälje kommun 

Avgifter inom biblioteken i Södertälje 

Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 

Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9 

Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan 

Verksamhetsplan med internbudget- 2014 

Nämndledamöterna informerar 

Feontoretinformerar 

Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 

Anmälan av övriga frågor 

Övriga närvarande 
Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna 

Ulrika Fejällström, bygglovsarkitekt 

Anders Lerner, bibliotekschef 

Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör 

Monica Sonde, verksamhetschef, Resurscentrum 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l /tf 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 1 Fastställande av dagordning 
DnrVM 14/01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer utsänd dagordning. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

l 

Anslagsdatum 

2014-02-07 

2014-01-29 

3 (23) 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01-29 

§ 2 Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för 
nybyggnad av fritidshus, Usta 3:11 
DnrVM 14/09 

Sammanfattning av ärendet 

4 (23) 

Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus om 

ca 235 kvm BTA på fastigheten Usta 3:11, har inkommit till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov med 

lokaliseringsprövning beviljas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-07 

Ansökan inkom 2013-11-11 

Nybyggnadskarta inkom 2013-12-18 

situationsplan inkom 2013-12-18 

Planritningar (2 st) inkom 2013-12-18 

Fasad- och sektionsritningar (2 st) inkom 2013-12-18 

sektionsritning inkom 2013-12-18 

Anmälan av kontrollansvarig inkom 2013-11-11 

skrivelse inkom 2013-12-04 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Usta 3:11, beviljas med stöd av 9 kapitlet 17 och 31 §plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

Avgift för bygglov med lokaliseringsprövning och grannehörande samt 
kungörelse och underrättelse, se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer 
att sändas separat. A v gift för startbesked tas ut i samband med tekniskt samråd. 

Beslutet delges med överklagandeanvisning 

Sökanden!Byggherren 
Fastighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~ 2014-02-07 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 2 Fastighetsägare till Usta 3:2, Usta 3:12 
forts. 

Beslutet expedieras till 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 
Kontrollansvarig 

Bilagor 

Överklagandeanvisning 
Fakturaunderlag 
Yttrande från remissinstanser 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

2014-01-29 

5 (23) 

Utdragsbestyrkande 

l (rcr 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01-29 

6 (23) 

§ 3 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus, Vårdinge-Näsby 1:20 
Dm VM 14/10 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om forhandsbesked om bygglov for nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Vårdinge-Näsby l :20 har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret i 

Södertälje Kommun . 

. Samhällsbyggnadskontoret fareslår att forhandsbesked meddelas enligt denna 

tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-07 

Ansökan inkom 2013-08-01 

situationsplan (2st) inkom 2013-08-01 

Jäv 
Henrik Eibl (V) anmäler jäv och deltar inte i överläggningarna. 

Vårdinge-M.ölnbo l<ommundelsnä·mnds beslut 

Kommundelsnämnden i V årdinge-Mölnbo meddelar i enlighet med 

tjänsteskrivelse daterad 2014-01-07 positivt forhandsbesked om bygglov for 

nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). 

Beslutet delges med överklagandeanvisning 
SökandennByggherren 
Fastighetsägaren 
Fastighetsägarna till Vårdinge-Näsby l :7 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till 
Fastighetsägare till Vårdinge-Näsby l :3, Vårdinge-Näsby l :6, Vårdinge-Näsby 
1:7, Visbahammar 1:5, Vårdinge-Näsby 1:17 

Beslutet expedieras till 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

----1 . (' --~ 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l lif 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 3 
forts. Bilagor 

Överklagandeanvisning 
Fakturaunderlag 

2014-01-29 

7 (23) 

Grannyttrande från fastighetsägare till Vårdinge-Näsby l :1 7 daterat 2013-09-09. 
Yttranden från remissinstanser 

Justerandes signum 

·::_:~1 
~- /]e 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 lOJ 



Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01 -29 

8 (23) 

§ 4 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus, Edesta 7:11 
DnrVM 14/11 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har 

inkommit till Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje Kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt denna 

tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-07 

Ansökan inkom 2013-09-16 

Karta inkom 2013-11-20 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo meddelar i enlighet med tjänsteskrivelse 

daterad 2014-01-07 positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 

en bostadshus med stöd av 9 kapitlet 17 § (PBL 20 l 0:900) . 

. Beslutet delges med överklagandeanvisning 
Sökanden!JByggherren 
Fastighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till 
Fastighetsägare till Edesta 5:1 , Edesta 7:1, Edesta 7:6, Edesta 7:10, Edesta 5:5 

Beslutet expedieras till 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 

Bilagor 
Överklagandeanvisning 
Fakturaunderlag 
Yttranden från remissinstanser 

Justerandes signum Anslagsdatum 

1-skrl 
2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

[stf 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 5 Biblioteksplan för Södertälje kommun 
DnrVM 13/56 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-29 

9 (23) 

I Mål och budget för 2008 förnyades uppdraget till Kultur- och fritidskontoret att ta 

fram en kommunövergripande biblioteksplan. Den 17 maj 20 l O fick 

Ksk/utredarenheten ärendet att arbeta fram ett förslag till biblioteksplan. 

Biblioteksplanen ska vara en långsiktig strategi för kommunens samlade 

biblioteksverksamhet Arbetet har skett i nära samverkan med representanter för 

Utbildningskontoret samt Kultur- och fritidskontoret 

Kommunförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen. 

Nämnderna föreslås besluta enligt kommunförvaltningens förslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan för Södertälje kommun den 15 december 2013 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 15 december 2013 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag till 

kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Enhörna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

stadsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden 

1\ldreomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 6 Avgifter inom biblioteken i Södertälje 
DnrVM 14/12 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-29 

10 (23) 

Inom biblioteksverksamheterna i Södertälje finns ett flertal avgifter av olika slag. 

Dels som täckning av kostnader i samband med vissa "tiänster, dels som styrmedel 

för olika processer. Det gäller bland annat försenade medier, förstörda eller 

borttappade medier, reservationer och extra lånekort. 

A v gifterna påverkar brukarbeteenden, tillgänglighet och i viss mån även ekonomin 

för biblioteket. Beslut om avgiftsnivåer har kulturpolitiska aspekter, och är ett 

ärende för adekvat politisk nivå. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Avgifter för 2014 inom biblioteksverksamheterna fastställs i enlighet med kultur

och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-01-13. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kultur- och fritidsnämnden 

Enhörna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l (1f 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 7 Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun 
DnrVM 14/15 

Sammanfattning av ärendet 

2014-01-29 

11 (23) 

Kommunstyrelsen gav 2013-11-22 § 229 stadsdirektören i uppdrag att snarast 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förändringar som minimerar 

risken för fusk och missbruk inom hemtjänsten i Södertälje kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att i avvaktan på resultatet 

av det givna uppdraget inte godkänna att nya företag startar verksamhet inom 

hemtjänsten i Södertälje. 

Den l mars 2012 infördes ett valfrihetssystem för hemtjänst baserat på Lagen 

om valfrihet (LOV). Kostnaderna för hemtjänst ökade drastiskt efter det att 

valfrihetssystemet infördes. Kostnadsökningen från årsskiftet 2011 fram till 

december 2013 uppgick till 122 mkr eller 64 procent. Antalet utförda timmar 

ökade under samma period med ca 315 000 timmar eller 63 procent. 

Enligt LOV finns ingen begränsning av hur många företag som kan etablera sig. 

I Södertälje kommun finns idag 17 företag som utför hemtjänst utöver den 

verksamhet som bedrivs i egen regi. 

För att komma tillrätta med de problem som redovisas i bifogande PM föreslår 

förvaltningen att Södertälje kommun inför en ny modell för hemtjänst som 

baseras på Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalleverantörer i den nya 

modellen föreslås bli fem. Fyra externa leverantörer samt egen regi. Den egna 

regin föreslås omfatta 50 procent av beviljade hemtjänsttimmar medan resterade 

50 procent läggs på externa utförare. Förslaget innebär att hemtjänst enligt 

Lagen om valfrihet (LOV) upphör i Södertälje kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01-20 

PM 2014-01-20 Utförare av hemtjänst i Södertälje kommun- förslag till ny 

modell 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att godkänna kontorets förslag med 

tillägg från (S)(V)(MP) att: 

a. Antalet utförare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa utförare 

samt egen regi. 

b. Verksamheten i egen regi ska stå för 55% av det totala antalet beviljade 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-01-30 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01-29 

12 (23) 

§7 
forts. 

timmar. 

c. De fem externa utföramas andel av antalet beviljade timmar ska vara utförare 

A 15 %, utförare B 15 %, utförare C 9 %, utförare D 3 % och utförare E 3 %. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till de 

synpunkter som moderatema lämnar i kommunstyrelsen. 

Christina Fritshammar (C) yrkar på avslag. 

Morgan Liljebrand (FP) yrkar bifall till Christina Fritshammars (C) 

avslagsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på att besluta ärendet idag 

gentemot Birgitta Hammarlöfs (M) yrkande om återremiss och finner nämnden 

besluta att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande om att 

godkänna kontorets förslag med tillägg från (S)(V)(MP) gentemot Christina 

Fritshammars (C) yrkande om avslag och finner nämnden besluta i enlighet med 

ordförandens yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden tillstyrker förslaget om införande av en ny modell för 

hemtjänst baserat på Lagen om offentlig upphandling (LOU) i enlighet 

med vad som framgår av PM 2014-01-20. Med tillägg att: 

a. Antalet utförare i den nya modellen ska vara sex stycken. Fem externa 

utförare samt egen regi. 

b. Verksamheten i egen regi ska stå för 55% av det totala antalet 

beviljade timmar. 

c. De fem externa utföramas andel av antalet beviljade timmar ska vara 

utförare A 15 %, utförare B 15 %, utförare C 9 %, utförare D 3 % och 

utförare E 3 %. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t ~ 2014-01-30 

i Uf 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-01-29 

13 (23) 

§7 
forts. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Birgitta Hammar l ö f (M) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga § 7 A 

Christina Fritshammar (C) lämnar in en skriftlig reservation. Bilaga§ 7B 

Morgan Liljebrand (FP) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

ÄJdreomsorgsnäninden 

Enhöma kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnänlnd 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Kommunstyrelsen 

stadsdirektören 

Socialdirektören 

Justerandes signwn Anslagsdatum 

2014-01-30 

Utdragsbestyrkande 

1(/U 



Yårdinge-Mölnbo kommundelnämn 
~014-01-29 

SÄ RSKILT YTTRANDE 
Ärende O 

d eratema 
'ibilagQ 11\ 

litförare av hemtjänst i Södertälje kommun- förslag till ny 
mode I 

Sammanfattning av ärendet 
Den l mars 2012 införrie3 ett valfrihe~ssystem för hemtjänsten baserat på Lagen om valfrihet 
(LOV). Kos nadema för hemtjänsten ökade dramatiskt efter att valfrihetssystemet infördes. 
Kcrnmunstyre sen ga~r I 31122 stadsdirektören i uppdrag att snarast återkomma till 
kommt.m3tyrelsen med förslag på förändringar som minunerar risken för fusk och missbruk 
::1om hemtjänsten i Södertälje kommun 

Enligt LOV finns inga begränsningar av hur många fö!'e~ag som kan etablera s~g. I Södertälje 
kommun flnils idag 17 f'öretag som utför nemtjänst utöver den egna verksamheten som 
bedrivs! egen regi . Fle;:a företag väntar på att bli godkända som utförare . 

.Ai·en et 
\71 Tr.or.:~rater är väl medvetna om att iet förekommit fusk och ?.tt detta måste stoppas och att 
·:;äge:a '.il! en ±crandring kan vara att ta någrå 3teg tillbaka. Men v1 m&ste också betänka att 
?.::r takl av v åJa entreprenörer idag är seriösa fö1·etagare. De ila mvesterat i sitt företag och till 
E::ö.s::: ~eten är dess2. kvr1r..:..1cr soM också nar mes·•adels k·,rinnc·· ansti.i!lda. Detta är en helt ny 
t~cr:kP.ad som ge; k.:inEor ~håi1sen an: förve;·kiiga sina c.römmar. Dessa seriösa entreprenörer 
kc!11mer .:::::ab bas mycket hårt av aen nu roreslagna förändringen. 
::=.cr,u!llllien har ett stort ansvar i den uppkomnå situationen då vi brustit i kvalitetskontroll och 
'rJföijmng. 

' -'1 ~:<1oderater yrkåi åten-em1ss på ärendet då ärendet inte har i·e::nitterats till KPR samt KHR 
:]}r ytt!'nr de då detta är en felaktig ha!ltering av är-endet ~ch VI menar att ärendet inte har 
;~';!;'~~ts enligt de iörfa'.mir1gar som korrffi1l!uflllrnäktige aHtagit. "Arenc,en av principiell 
'.;:a 9kär sKall alltid i god !id rerritteras tili KER samt KPR för yttrande." 

Dt v! int~ fr.:k geLär fOr vårt )'Tkgrtde avstår vi från att delta i beslutel. ~ch hänvisar till att vi 
återkom1~1f;;f i Kocm unsty~e1s-;:;n när vi har givits möjlighet att r.tisk'.ltera ärendet i den 
r A oderåt medlems gruppen. 

För Nya Moderatema i S5cier'.:Klje 

~~·- .~~&W..\M~ \ 
~tu , .... ~ !J·rgL a a1ifl111'af!O.f 

-~~~~.~~ ........ . . - Y l -:-.~~ 
l ... er t !'J!ITi~.aen 

fJ/1.~#-
Mariann~ I-!esse1 branu~ 



Reservation i ärende Dnr KS 13/397. 
Ärende 10 på föredragningslistan till Vårdinge kommundelsnämnd 
2014-01-29. 

Centerpartiet yrkar avslag på förslaget med Dnr KS 13/ 397. Behåll LOV och inrätta en 
enhet ror kvalitetsuppröljning inom Södertälje kommun som är fristående från 
utrörardelen eftersom den även skall kvalitetsgranskas. 

Brister har upptäckts som påverkar kvaliten i verksambeten för brukarna och att en del 
roretag har på ett otillbörligt sätt (brottsutredning pågår) påverkat brukare för att få 
utökat antal biståndsbedömda timmar till sina kunder och därmed till roretagen. 
Det senare är givetvis rorkastligt och måste bekämpas. Dock inte genom kollektiv 
bestraffning av alla LOV -röretag vilket nu blir följden av liggande förslag. 

Utredningen och åtgärder som redan gjorts pekar på brister i kornmunens roll som 
myndighet och beställare. En avgörande brist är rormågan att rolja upp beslutade 
åtgärder och de aktörer, inklusive kommunens egen som utrör tjänsterna. Förslaget där 
man villlämna LOV reformen och börja om med hjälp av LOU inom hemtjänsten 
rorändrar inte risken ror brister. Behovet av uppröljning är det samrna oavsett LOV 
eller LOU, verksambeten är den samrna och kräver den av Centerpartiet roreslagna 
uppröljning! 

Centerpartiet röreslår att det startas en enhet med uppdrag att följa upp och kontrollera 
hur beslutade åtgärder utrörs, utrörarnas verksamhet och organisation utifrån ingångna 
avtal. Fokus på brukarnas behov och att resurser används på rätt sätt. 

Centerpartiet vill på långsikt utveckla en trygg verksambet att lita på, som är sund, bra 
resurseffektiv och positiv till gagn ror brukarna. 

L-~~4~~y 
Christina Fritshammar (C ) 
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§ 8 Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9 
DnrVM 14/08 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall 

redovisning av betyg ht år 6-9 och meritvärden årskurs 9 ske i januari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2013-01-15 

Bilaga, betyg ht år 6-9 

Bilaga, meritvärde år 9 
Bilaga, kommentarer och åtgärder 

Värdinge- Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg ht år 6-9 och meritvärden åk 9 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l df 
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Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 9 Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i 
grundskolan 
Dnr VM 14/ 13 

Sammanfattning av ärendet 

LU14-Ul-L9 

15 (23) 

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2014-2016 att tillföra förskolan 

4,5 mkr och grundskolans årskurs F-3 10 mkr för riktade åtgärder. Anslaget ska 

finansiera de kommunövergripande insatser som behöver göras i förskolan och 

grundskolan för att säkra en ökad måluppfyllse. Beslut om insatser fattas av 

utbildningsdirektören efter dialog med berörda verksamhetschefer och 

förskolechefer/rektorer. Insatserna skrivs in i planerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet på kommunövergripande nivå och verksamhetsnivå. Planering, 

genomförande och uppföljning av de aktuella insatserna integreras i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2014-01-15 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att godkänna inriktningsbeslut och beslutsprocess för riktade 

åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

l~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 

l rJJ 
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Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 
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§ 10 Verksamhetsplan med internbudget - 2014 
DnrVM 13/06 

Sammanfattning av ärendet 

16 (23) 

Kontoret ska överlämna förslag på verksamhetsplan till Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd. Verksamhetsplanen innehåller en kort analys av föregående 
års resultat, de av kommunfullmäktige fastställda målen och inriktningsbeslut 
och därefter mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens internbudget 
presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att 
rapporteras till nämnden under 2014. 

Kontorets förslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan inklusive 
internbudgeten för 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-01-21 

PM Internbudget 2014 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Verksamhetsplan 2014 V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Yrkande 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar på att fastställa verksamhetsplanen inklusive 

internbudgeten för 2014 med tillägg att: 

l. Nämndens egna mål följs upp som en egen punkt i delårsbokslut maj samt 

oktober. 

2. En arbetsgrupp bildas för att ansvara för kommunikationen med medborgarna. 

Andreas Wang-Ellefsen (MP) föreslås som ansvarig för att sammankalla 

gruppen. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på Birgitta Hammarlöfs (M) 

tilläggsyrkande och flnner nämnden besluta i enlighet med detsamma. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer verksamhetsplanen inklusive internbudgeten för 2014 med 

tillägg att: 

l. Nämndens egna mål följs upp som en egen punkt i delårsbokslut maj samt 

oktober. 

2. En arbetsgrupp bildas för att ansvara för kommunikationen med medborgarna. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

lU14-Ul-l~ 

§ 10 
forts. 

Andreas Wang-Ellefsen (MP) föreslås som ansvarig för att sammankalla 

gruppen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Christina Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande. Bilaga § l O. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Lena Henlöv, Verksamhetscontroller utbildningskontoret 

Ann-Christine Molin, Verksamhetscontroller social- och omsorgskontoret 

Olle Lindström, Verksamhetscontroller kultur- och fritidskontoret 

Karin Skilje Verksamhetscontroller, samhällsbyggnadskontoret 

Vivian Ichu, Samordnare/Controller kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t~ 2014-02-07 

l cfJ 

17 (23) 

·l 



(J\\CL~Q § 0 
Särskilt yttrande till Ärende 13 på Vårdinge KDN:s möte den 29/1-14. 
DnrVM13/06 

Undertecknad hänvisar till Centerpartiets budgetrörslag 2014-2015 för Södertälje kommun i 
de delar som avser investeringar inom Vårdinge kommundel. 

ÄLDREOMSORG. 
Att under 2014 ska ett nytt vård-och omsorgsboende projekteras i Mölnbo, Vårdinge 
Kommundel. Under 2015-2016 finns ytterligare medel budgeterade. 

På sidan 26. 
Under investeringar redovisar majoriteten att de inte har budgeterat för några 
investeringar i Vårdinge under 2014. 

Christina Fritshammar (C) 
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Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 11 Nämndledamöterna informerar 
DnrVM 14/03 

Ingen information från nämndledamöterna. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

18 (23) 

Utdragsbestyrkande 

<f-'f) -y/r 
(J(: 
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Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

19 (23) 

§ 12 Kontoret informerar 
Dm VM 14/03 

Samordnare Vivian Ichu informerar om den skrivelse som kommit till nämnden 

från Vårdingerådet Skrivelsen delas ut till nämndledamöterna, lchu ges i 

uppdrag att sammanställa ett svar från nämnden. 

Vivian Ichu informerar nämnden gällande den utbildning i plan- och bygglagen 

som äger rum den 6 februari 2014 i stadshuset och som nämndledamöterna har 

fått information om via mail. 

Sekreterare Josefine Schiitzer informerar nämnden angående den 

sammanställning som har gjorts gällande de beslut som nämnden fattade beslut i 

under 2013. Sammanställningen delas ut på bordet. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l ~ 2014-02-07 

l (lf 
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Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 13 Anmälningsärenden 
Dnr VM 14/03 

Kultur- och fritidsnämnden 

20 (23) 

• Protokollsutdrag 2013-12-05 § 129 "Taxor och avgifter inom kultur och 

fritidskontorets verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler." 

Enhöma kommundelsnämnd 
• Protokollsutdrag 2013-12-09 § 167 "Taxor och avgifter inom kultur och 

fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-12 § 196 "Taxor och avgifter inom kultur och 

fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

Järna kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-10 § 266 "Taxor och avgifter inom kultur och 

fritidskontorets verksamhetsområde- idrottsanläggningar och lokaler." 

Äldreomsorgsnämnden 

• Protokollsutdrag 2013-12-03 § 120 "Lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen." 

Järna kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-10 § 265 "Lokala värdighetsgarantier för 

äldreomsorgen." 

Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2013-12-12 § 194 "Lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen." 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2013-12-16 § 225 "Revidering av regler och riktlinjer 
för föreningsbidrag." 

Kommunstyrelsen 

• Protokollsutdrag 2013-12-13 § 239 "Fördelning av den centrala potten 
för äldreomsorg 2014." 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-02-07 l&' 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 13 
forts. 

21 (23) 

Kommunstyrelsens kontor 

• Protokollsutdrag 2013-12-06 § 76 "Tilläggsanslag for ökade lokal- och 

avskrivningskostnader." 

• Protokollsutdrag 2013-12-06 § 77 "Volymavstämning av den 

pedagogiska verksamheten" 

Lantmäterimyndigheten 

• Underrättelse till V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd om 

fastighetsbildningsärenden, 2014-01-1 O 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ ~- 2014-02-07 \rrt 



Södertalje kommun ::,ammamraaespromKOII 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 14 Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Bygglov samt startbesked, Edesta 7:17, dnr 2013-01864, 2013-12-09 

• Bygglov samt startbesked, Adjunkten 2, dnr 2013-01844, 2013-12-05 

• Avskrivning, Hjortsberga 11:1, dnr 2009-00180, 2013-12-17 

• Avskrivning, Hjrtsberga 11:1, dnr 2010-01018, 2013-12-17 

• Kontrollplan och slutbesiktning, Skillöt l :3 8, dnr BI 07-0181, 
2014-01-16 

Beslut om att utse beslutsattestanter 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-03 § 03, 2013-12-02 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-10 § 10,2013-12-11 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-01 § 01, 2014-01-07 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-02 § 02, 2014-01-13 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-15 § 15, 2014-01-10 

Social- och omsorgskontoret 

• Delegationslista 2013-11-08-2013-12-05 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 14-04 § 04, 2014-01-15 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

Utdragsbestyrkande 

l rf~ 
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södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

§ 15 Anmälan av övriga frägor 
Dnr VM 14/04 

Inga övriga frågor anmäldes till sammanträdet. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-02-07 

2014-01-29 

23 (23) 

Utdragsbestyrkande 

l c~f 


