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Torsdagen den 6 mars, kl. 09.00- 12.30 i Folkets hus i Mölnbo. 

Björn Eriksson (S), ordförande § 16-26, 28-35, jäv § 27 

Susann Eklund (S) 

Per-Olow Hedman (S) 

Andreas Wang Ellefsen (MP), l :e vice ordförande, tj ordförande § 27 

Henrik Eibl (V) jäv § 17 

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

Morgan Liljebrand (FP) 

Christina Fritshammar (C) 

Ville Mikkola (S) tj §16-35 

Linda Wang (MP) tj § 27 

Lennart Rendik (V) tj § 17 

Marianne Hesselbrandt (M) tj § 16-17, 19-35,jäv § 18 

Per Holmgren (M) tj § 18 

Monica Carlsson (C) 

Deborah Josefsson-Lindebrink (KD) § 21-35 

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. 

Marianne Hesselbrandt (M) 

Fredagen den 14mars kl. 08.00 i Södertälje Stadshus, Campusgatan 26, 

sekreterare Joakim Bjerhem Paragrafer 16-35 

Ordförande Björn Eriksson (S) Paragrafer 16-26, 28-35 

Tj ordförande Andreas Wang-E efsen (MP) Paragrafer 27 

Justerare Marianne Hesselbrandt (M) Paragrafer 16-17, 19-3 5 

Justerare 

AV\/Wvt ~ kv1 e 11_- ,~ __ _ 
Andreas Wang-Ellef~en (MP) -j- Paragrafer 18 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Anslaget sätts upp 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

2014-03-17 

Protokollet justeras 2014-03-14 

Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet, stadshuset, earopusgatan 26, Södertälje 

Underskrifter 

Sammanträdesdatum 

Anslaget tas ned 

12014-03-06 

12014-04-07 

l 



södertälje kommun 

Innehåll 

Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 16 Fastställande av dagordning 

2014-03-06 

2 (27) 

§ 17 Ansökan om strandskyddsdispens för garage och förråd, Visbahammar l :21, 

Visbahammar 30 i Södertälje 

§ 18 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två 
enbostadshus, Visbahammar l :24, i Södertälje 

§ 19 Upphandling av hemtjänst i Södertälje kommun enligt LOU (Lag om 

offentlig upphandling 2007:1091)* SEKRETESS* 

§ 20 Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende-Information 

§ 21 Rätten att åldras tillsammans- Uppföljning av parboendegarantin och 
uppdatering av riktlinjer 

§ 22 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013 

§ 23 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 - Information 

§ 24 Svar på motion "Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av 
Veronica Westergård (KD)" 

§ 25 Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat 

på flera plan" 

§ 26 Ansökan om föreningsbidrag 2014-2015, Mölnboalliansen 

§ 27 Ansökan om bidrag 2014-2016, Mölnbo Folkets Park 

§ 28 Checklista för hållbar utveckling 

§ 29 Samråd av Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun- Information 

§ 30 Arsbokslut 2013 

§ 31 Nämndledamöterna informerar 

§ 32 Kontoret informerar 

§ 3 3 Anmälningsärenden 

§ 34 Delegationsbeslut 

§ 35 Anmälan av övriga frågor 

Övriga närvarande 

Vivian Ichu, samordnare kommundelsnämnderna 

Ulrika Kjällström, bygglovsarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret, § 17-18 

Ann-Christine Molin, Verksarnhetscontroller, Social- och omsorgskontoret, § 19-22 

Anna Gustafsson, Trafikplanerare, Sarnhällsbyggnadskontoret, § 23 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

I&!PIJ ~~l 2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 16 Fastställande av dagordning 
Dnr VM 14/01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden fastställer utsänd dagordning. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

l AWE l rYfj)tJ 1) ~ 

Anslagsdatum 

2014-03-17 

l 

2014-03-06 

3 (27) 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

4 (27) 

§ 17 Ansökan om strandskyddsdispens för garage och förråd, 
Visbahammar 1:21, Visbahammar 30 i Södertälje 
Dnr VM 14/24 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inom område för 

strandskydd vid Frösjön, Mölnbo. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-17 

Ansökan inkom 2013-11-12 

Nybyggnadskarta inkom 2013-11-12 

Förrådsritningar (2st) inkom 2013-11-12 

Jäv 

Henrik Eibl (V) anmäler jäv och deltar inte i diskussion eller beslut. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Kommundelsnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2014-02-17 att ansökan om strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av 

förråd med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § 

miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall 
gälla den yta som förrådet upptar. 

A v gift: se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet expedieras till: 

B yggherren/Sökanden 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Länsstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

5 (27) 

§ 18 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad 
av två enbostadshus, Visbahammar 1:24, i Södertälje 
Dnr VM 14/23 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om forhandsbesked for bygglov avser nybyggnad av två enbostadshus 

på del av fastigheten Visbahammar l :24. Två nya villatomter kommer att bildas. 

Samhällsbyggnadskontoret fareslår att förhandsbesked meddelas enligt 

tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-19 

Ansökan inkom 2013-07-02 

Karta inkom 2013-12-17 

Översiktskarta inkom 2013-07-02 

Skrivelse inkom 2013-11-04 

Jäv 

Marianne Hesselbrandt (M) anmäler jäv och deltar inte i diskussioner eller 

beslut. 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd meddelar i enlighet med denna 

tjänsteskrivelse positivt förhandsbesked om bygglov fOr två enbostadshus med 

stöd av 9 kapitlet 17 §plan- och bygglagen (PBL2010:900) under forutsättning 

att i tjänsteskrivelsens angivna villkor uppfylls. 

Beslutet expedieras till 

Sökande~yggherren 

Fastighetsägarna 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

?wJk_ l 

cYf%7'-f}f 
2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

6 (27) 

§ 19 Upphandling av hemtjänst i södertälje kommun enligt LOU 
{Lag om offentlig upphandling 2007:1091)* SEKRETESS* 
DnrVM 14/20 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2014 § 6 om en ny modell för 

hemtjänst i Södertälje kommun baserat på Lagen om offentlig upphandling som 

ersätter nuvarande valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) så snart som 

möjligt efter avslutad upphandling. Antalet utförare ska vara sex stycken i den nya 

modellen, fem externa och egen regi. Verksamheten i egen regi ska stå för 55 

procent av det totala antalet beviljade timmar. De fem externa utföramas andel av 

totala antalet beviljade timmar ska vara utförare A 14 procent, utförare B 14 

procent, utförare C 9 procent, utförare D 4 procent och utförare E 4 procent. 

Upphandlingen ska gälla i två år och en utvärdering ska presenteras efter 18 

månader. Äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och kommundelsnämnderna 

har fått i uppdrag att införa den nya modellen för utförande av hemtjänst. 

Kundvalet i denna modell innebär att invånare som har beviljats hemtjänst har rätt 

att välja egen regi alternativt någon av de fem externa utförare som kommunen 

godkänt och tecknat avtal med som ska utföra hemtjänstinsatsema. Brukaren kan 

endast välja en leverantör för samtliga hemtjänstinsatser. Om brukaren valt en 

leverantör som har nått sitt kapacitetstak får brukaren välja en annan leverantör 

under tiden och ställs i kö till den leverantör som brukaren valt i första hand. De 

brukare som inte gör ett aktivt val kommer att placeras hos en leverantör med ledig 

kapacitet av myndigheten på social- och omsorgskontoret Social- och 

omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och de fyra 

kommundel_snämndema fastställer förfrågningsunderlag och kravspecifikation med 

bilagor forupphandling av hemtjänst enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) 

och delegerar till kontorschefen för Social- och omsorgskontoret att besluta om 

godkännande av leverantör. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-02-24 

Förfrågningsunderlag, dnr TI 2013-1008, Hemtjänst genom kundvaL 

Kravspecifikation LOD-hemtjänstjämte bilagor, dnr TI 2013-1008 

Yrkande 

Christina Fritshammar (C) yrkar avslag på kontorets förslag, i enlighet med tidigare 

skriftlig reservation daterad 2014-01-29. 

Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l AW~ I 
L ;L/ /(T J3 L 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

7 (27) 

§ 19 
forts ... 

Propositionsord n i ng 

Ordföranden ställer proposition på framlagda yrkanden och finner att nämnden 

beslutat i enlighet med kontorets förslag. 

Deltar ej i beslut 

Birgitta Hammarlöf (M) och Marianne Hesselbrandt (M) deltar inte i beslutet 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

l. Fastställer förfrågningsunderlag och kravspecifikation med bilagor för 

upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) av hemtjänst, 

2. Delegerar till kontorschefen för social- och omsorgskontoret att besluta om 

godkännande av leverantörer. 

3. Paragrafen förklaras omedelbartjusterad 

Reservationer och särskilda yttranden 

Christina Fritshammar (C) reserverar sig i enlighet med tidigare skriftlig reservation 

daterad 2014-01-23. Birgitta Hammarlöf(M) och Marianne Hesselbrandt (M) 

lämnar in särskilt yttrande. 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Äldreomsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l AVVC I cJ1$T Y> 'G_ 
2014-03-17 

l 



VÅRDINGE - MÖLNBO KOMMUNDELsNÄMND 
2014-03-06 

SÄRSK!LT YTTRANDE 
Ärende 7 

Upphandling av hemtjänst i Söde.rtälje kommun enligt LOU 

Ärendet 

a _a 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2014 om en modell för hemtjänst i Södeii älje 
kommw1 baserat på Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ersätter nuvarande 
valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) så snart som möjligt efter avslutad 
upphandling. 

Moderaternas :röstförklaring 
Vi moderater vill i detta ärende göra en röstförklaring, där vi vidhåller vårt yrkande i 
kommunfullmäktige d.v.s. att Söde11älje kommun även fortsättningsvis skall tillämpa LOV 
inom hemtjänsten. 

Vi menar att denna förändring från LOV till LOU är ett svek mot alla de medborgare som i 
dag har getts möjlighet att välja utförare. Den nya modellen innebär att kommw1en kommer 
att vara den största utföraren av hemtjänst med 55% av all utförd hemtjänst, resterande 45% 
kommer att fördelas på fem övriga privata utförare. 

Södertälje kommun förbehåller sig rätten att fördela antalet timmar om någon av dessa 
utförare som valts har uppnått sin maxkvot Detta menar vi är en ingen valfrihet fö r de som är 
i behov av hemtjänst. 

För Moderata Samlingspartiet 

~u.~~~ ru.,._~ 
Birgida Hammarlöf 

oJ! jlt!~~ttJvzJI~ 
Marianne Hesselbrandt (M) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 20 Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende
Information 
Dnr Jä 14/03 

Sammanfattning av ärendet 

8 (27) 

I äldreomsorgsnämnden behandlades den 25 september 2012 § 79 rapporten 

"Omvärldsanalys och kunskapsunderlag kring mångfald i äldreomsorgen". 

Rapporten är en översikt av vad som görs i några andra kommuner och aktuell 

forskning. Nämnden beslöt att uppdra till social- och omsorgskontoret att arbeta 

vidare med mångfaldsfrågor inom områden som handlar om ökad kunskap och 

medvetenhet, värdegrundsgarantin, information och handlingsplan. I bilagda PM 

beskrivs hur arbetet bedrivs utefter individuella behov. 

Social- och o~sorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden godkänner 

bilagda PM daterad den 5 februari 2014 och beslutar att nämndens 

verksamhetsplan är handlingsplan för att följa arbetet med mångfald och 

aktualisera särskilda aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2014 

PM mångfald uppföljning den 5 februari 2014 

Mångfaldspolicyn antagen av kommunfullmäktige i maj 2008 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden tar del av informationen. 

Beslutet expedieras till: 

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning 

Resultatområdeschef för äldreomsorg 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

r' v" 2014-03-17 

l 

m /\ r<:: l 

e/!P!J f:,~ 
l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 21 Rätten att åldras tillsammans - Uppföljning av 
parboendegarantin och uppdatering av riktlinjer 
Dnr VM 12/55 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-06 

9 (27) 

Under år 2013 har sju ansökningar om parboende kommit in och samtliga har fått 

bifall. I de riktlinjer som äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna antog 

kring årsskiftet 2012/2013 var det inte klart på vilket sätt bostad ska erbjudas till 

den medboende när biståndsbehovet upphör. Socialstyrelsen publicerade i 

september 2013 "Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldre boende" och det är en 

vägledning for tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen. Vägledningen är 

utarbetad i samverkan med Boverket och är ett stöd i handläggningen. 

http:/ /www.socialstyrelsen.se/nyheter/20 13 september/ 

vagledningomaldresrattattbotillsammans) 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och bilagda forslag till uppdaterade 

riktlinjer, daterade den 22 januari 2014. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Förslaget till riktlinjer for parboendegarantin daterade den 22 januari 2014 antas. 

Beslutet expedieras till: 

Myndigheten for äldre och personer med funktionsnedsättning 

Resultatområdeschef för äldreomsorg 

Kommunala pensionärsrådet 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 22 Patientsäkerhetsberättelse 2013 
Dnr VM 14/17 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-06 

10 (27) 

Den l januari 2011 trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft (SFS 20 l 0:659), 

PSL. Syftet med Patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare och leda till 

fårre vårdskador, oavsett om bristema beror på systemfel eller på att 

vårdpersonalen begått misstag. 

Vårdgivaren ska dokumentera vad som har gjorts for att identifiera, analysera 

och så långt det är möjligt minska riskerna i vården och fdrebygga tillbud och 

negativa händelser. 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) foljer tillsammans med 

verksamhetschef regelbundet upp hälso- och sjukvården inom de olika bo endena 

genom att regelbundet följa upp och analysera inkomna avvikelser. Hälso- och 

sjukvårdens huvuduppgift är att sätta patienten i centrum och utifrån det planera 

och utfara vården i samverkan med individen. Information till patienten ska 

formedlas utifrån varje patients egna forutsättningar och förmåga att ta till sig 

informationen. Den enskilde kan framfora synpunkter och klagomål via 

kommunens digitala system men också via brev, mail och telefon. 

MAS har under hösten 2013 foljt upp hälso- och sjukvården på kommunens 

vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen, boenden inom vuxenenheten 

samt bostad med särskild service inom funktionshinderområdet Resultatet av 

uppfoljningen visar att det bedrivs en god, säker och ändamålsenlig vård. Det 

finns dock forbättringsområden att arbeta vidare med, såsom samverkan mellan 

kommunen och landstinget. 

Social- och omsorgskontoret fareslår att nämnden godkänner 

Patientsäkerhetsberättelse for vårdgivare i Södertälje kommun 2013. 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-04 

Patientsäkerhetsberättelse for vårdgivare i Södertälje kommun 2013, daterad 

2014-02-04 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: § 22 
forts ... Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje 

kommun 2013 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Kommunstyrelsen 

ÄON 

SN 

OMS 

Hölö Mörkö kdn 

Jämakdn 

Enhömakdn 

Justerandes signum 

l &1%7 ~~ l 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 
l 

Il (27) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 23 

12 (27) 

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015-
Information 
DnrVM 14/21 

Sammanfattning av ärendet 

Remiss inför trafikförändringar SL-trafiken har inkommit till Södertälje kommun 

från Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting. Arbetet med 

trafikförändringar inför december 2014 innefattar både möjliga trafikutökningar 

men även eventuella reduceringar i trafiken. Utgångspunkten är att 

trafikförändringarna ska träda i kraft i december 2014 men avsteg från detta kan 

förekomma. Remissen har överlämnats till Samhällsbyggnadskontoret för att i 

samråd med Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och 

kommundelsnämnderna bereda ett yttrande från Södertälje kommun. Synpunkter 

ska vara inkomna till Samhällsbyggnadskontoret 7 april för att Trafikförvaltningen i 

landstinget ska ha fått in synpunktema från kommunerna senast den 5 maj. 

Beslutsunderlag 

F örsättsblad Remiss 2014-02-19 

PM Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 (utvalda delar) 

2014-02-12 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden tar del av informationen och ger muntliga synpunkter under mötet till 

trafikplaneraren från Samhällsbyggnadskontoret 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l c/1/17 ~( l 2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 24 Svar på motion "Se över trafiksituationen kring 
södertäljes skolor, av Veronica Westergård {KD)" 
Dnr VM 12/99 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-06 

13 (27) 

I motionen beskrivs problemen som finns runt många skolor i Södertälje 

kommun. Problem som delvis uppstår då många föräldrar skjutsar sina barn till 

och från skolan med bil. 

Arbetet med att se över hur skolbarnen tar sig till skolorna och hur det 

trafiksäkras runt skolorna är precis på väg att dras igång. En stor och viktig 

parameter for att detta arbete ska bli framgångsrikt är dock att jobba med ett 

ändrat beteendemönster hos de som skjutsar sina barn till skolan. Detta arbete 

måste bedrivas inom skolan och då i forsta hand av utbildningsnämnden. 

Tekniska nämnden, via samhällsbyggnadskontoret, kan bistå med kunskap om 

trafikperspektivet om så önskas. En annan viktig aktör är fastighetsägaren, här 

Telge Fastigheter. Det är fastighetsägaren som ska anordna en säker 

avlämningsplats inne på skolområdet I dag är ofta de flesta ytor som finns där 

biltrafik är tillåten fylld av parkerade fordon for skolans personal. Om dessa tas 

bort kan det i de flesta fall skapas säkra och bra platser for avlämning och 

hämtning. 

Tekniska nämnden via samhällsbyggnadskontoret bedriver redan idag ett 

trafiksäkerhetsarbete där skolorna och dess närmiljö ingår. Detta arbete kommer 

att fortsätta. I övrigt kan samhällsbyggnadskontoret bistå med kunskap inom de 

specifika områden vi verkar i. 

Beslutsunderlag 

Motion av Veronica Westergård (KD) daterad 2012-10-29 

Denna tjänsteskrivelse daterad 2013-10-09 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Ovanstående tjänsteskrivelse överlämnas som kommundelsnämndens svar på 

den lämnade motionen. Motionen anses därmed vara besvarad. 

Beslutet expedieras till: 

KDN/ Akten/Handläggaren 

l Justerandos s;gnufcw ( l 

c/f/tr f}~ 

Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 25 Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i 
skolan för goda resultat på flera plan" 
Dnr VM 13/84 

Sammanfattning av ärendet 

14 (27) 

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att svara på remiss på en motion från 

Kristdemokraterna med rubriken "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera 

plan" (bilaga). Motionen grundar sig på en studie som genomförts i Bunkeflo i 

Malmö. Studierna som har utförts i Malmö är intressanta, vi vet att våra elever 

mår bra av mer rörelse under dagtid. Vid skolor där olika typer av idrott utgör en 

del av verksamhetsiden har eleverna ytterligare två pass idrott i veckan. Det 

finns inget som hindrar rektorerna i Södertäljes kommunala grundskolor att 

utöka undervisningstiden i ämnet idrott. Enligt Skollagen (2010:800) har varje 

rektor ett ansvar att göra prioriteringar utifrån skolans resultat och elevernas 

behov. Det innebär att satsningar på utökad undervisning i vissa ämnen ska utgå 

från skolans analyser av elevernas resultat. Det finns annan forskning som pekar 

på betydelsen av att stärka kvaliten i undervisningen i svenska och matematik för 

att säkra att alla elever kan läsa, skriva och räkna i de tidiga skolåren. Vi vet att 

dessa kunskaper har ett avgörande betydelse för elevernas fortsatta 

skolframgång. Många rektorer gör idag prioriteringar i form av utökad 

undervisning eller utökade resurser inom dessa områden. I ljuset av det som 

belysts ovan ser inte Utbildningskontoret behovet av en generell satsning i ämnet 

idrott utifrån Bunkeflomodellen. Varje skola och rektor väljer utifrån skolans 

och elevernas behov vilken verksamhetside skolan ska bygga på och vilka 

ämnen som ska prioriteras ytterligare på skolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-06 

Remiss motion "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

15 (27) 

§ 26 Ansökan om föreningsbidrag 2014-2015, Mölnboalliansen 
DnrVM 14/18 

Sammanfattning av ärendet 

Mälnbcalliansen har ansökt om funktionärsbidrag för år 2014-2015 med 172 000 

kronor per år. Kultur- och fritidskontoret har utarbetat förslag till avtal gällande 

föreningsbidrag till Mölnboalliansen. Avtalet gäller för 2014-2015 och bidrag 

med l 00 000 kronor per år till föreningen för gemensam föreningsservice åt 

berörda föreningar. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 

Kultur- och fritidskontorets förslag till avtal. 

Mälnbcalliansens bidragsansökan. 

Yrkande 
Henrik Eibl (V) yrkar på kontorets förslag med tillägget "under förutsättning att 

revisionsberättelsen är underskriven" 

Propositionsordning 

Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på Henrik Eibls (V) yrkande 

gentemot kontorets förslag och konstaterar att Henrik Eibls (V) yrkande bifallits. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Mälnbcalliansen beviljas bidrag med 100 000 kronor per år för år 2014-2015 

enligt villkor i upprättat avtal, under förutsättning att revisionsberättelsen är 

underskriven. 

Nämndordförande ges i uppdrag att teckna avtalet vid sittande bord. 

Beslutet expedieras till: 

Mälnbcalliansen 

Kof/ fritid- och föreningsenheten/ Elisabet Sjöqvist 

Vårdinge-Mölnbo kdn 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

16 (27) 

§ 27 Ansökan om bidrag 2014-2016, Mölnbo Folkets Park 
Dnr VM 14/16 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo har ansökt om ett treårigt 

föreningsavtalsbidrag med 240 000 kronor per år. Ansökan avser drift och 

verksamhet i Föreningen Folkets hus i Mölnbo samt verksamhetsutveckling för 

bioverksamheten som nu startar. 

Föreningen Folkets Park har haft 3 årigt avtal med index där förslaget är att ta 

bort index och lägga på en ökning av bidraget varje år. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 

Kultur- och fritidskontorets avtalsförslag 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo bidragsansökan 

Jäv 
Björn Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i diskussioner eller beslut 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Föreningen Folkets Park har haft 3 årigt avtal med index där förslaget är att ta 

bort index och istället lägga in ett reglerat bidragbelopp varje år i avtalet. 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo erhåller 240 000 kronor i bidrag för 2014, 

245 000 kronor i bidrag för 2015 och 250 000 kronor i bidrag för 2016 i enlighet 

med villkor i upprättat avtal. 

Nämndordförande ges i uppdrag att teckna erforderliga avtal. * 

Beslutet expedieras till: 

Föreningen Folkets Park i Mölnbo 

Kof/Fritid- och föreningsenheten/Elisabet Sjöqvist 

Vårdinge-Mölnbo kdn 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l cJ1PtJ ::~1 2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 28 Checklista för hållbar utveckling 
Dnr VM 14/19 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-06 

17 (27) 

Kommunstyrelsen har gett fårvaltningen i uppdrag att ta fram en checklista får 

att stärka hållbarhetsperspektiven i den kommunala verksamheten. De perspektiv 

som ryms inom begreppet hållbar utveckling är fåljande: demokratiska, sociala, 

ekologiska, kulturella och ekonomiska. Den fåreslagna checklistan får hållbar 

utveckling är tänkt att användas som stöd av de handläggare som bereder 

ärenden som beslutas av nämnder och styrelser i kommunen. I bifogat underlag 

beskrivs upplägget av checklistan ytterligare. Syftet med checklistan, att redan 

vid beredning infdr politiska beslut, belysa det hållbara perspektivet är god. Alla 

politiska beslut ska utformas genom att beakta perspektiven och konsekvenserna 

i ett längre tidsperspektiv. Hållbar utveckling handlar om att värna och nyttja 

resurserna genom god hushållning men också genom resurseffektivisering. Den 

fåreslagna checklistan är oerhört omfattande och kommer att ta stora 

administrativa resurser i anspråk om den ska genomfåras. För att sakkunnigt 

kunna tydliggöra konsekvenserna får de olika aspekterna ur fler vinklar kan 

omfattande utredningar behöva göras i flertalet ärenden. Det kommunal

ekonomiska perspektivet belyses redan som en del i mallen får kommunens 

tjänsteskrivelser. Kontorets fareslår att nämnden avstyrker fårslaget om att 

infdra checklistan får hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 16 september 2013 

Checklista får hållbar utveckling den 16 september 2013 

Tjänsteskrivelse (mall) den 16 september 2013 

Hållbarhetschecklista den 16 september 2013 

Yrkande 

Birgitta Hammar l ö f (M) yrkar bifall till kontorets fårslag. Christina Fritshammar 

(C) och Morgan Liljebrand (FP) yrkar bifall till Birgitta Hammarlöfs (M) 

yrkande. 

Henrik Eibl (V) yrkar återremiss med motiveringen att listan måste fårenklas. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

18 (27) 

§ 28 
forts ... 

Propositionsordning 

Ordförande Björn Eriksson ställer proposition på Hemik Eibls (V) yrkande 

gentemot kontorets forslag och konstaterar att Hemik Eibls (V) yrkande bifallits. 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Ärendet återremitteras med motiveringen att listan måste forenklas. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Hållbarhetsutskottet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

19 (27) 

§ 29 Samråd av Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun 
-Information 
Dnr VM 14/04 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny Avfallsplan 2015-2020 för 

Södertälje kommun. Planen ska underlätta för invånare och företag att ta 

miljöriktiga beslut. För Södertälje är avfallsplanen ännu ett steg på vägen mot att 

bli en hållbar kommun. Förslaget är framtaget av en projektgrupp representerad 

av olika enheter inom kommunen samt av Telge Återvinning AB. 

Södertälje kommun välkornnar synpunkter på avfallsplanen mellan den 13 

januari 2014 och 31 mars 2014 då förslaget är ute på samråd. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden tar del av den skriftliga informationen. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 30 Arsbokslut 2013 för Vårdinge-Mölnbos 
kommundelsnämnd 
Dnr VM 12/06 

Sammanfattning av ärendet 

2014-03-06 

20 (27) 

Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut avseende 

januari-december 2013. Enligt Mål- och budget ska nämnden förutom ett 

ekonomiskt bokslut även lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige 

uppställda mål och inriktningsbeslut 

Resultatet för nämnden är ett överskott om 2,8 mkr där nämndens alla 

verksamheter visar ett positivt resultat. Verksamhetsmålen och personalmålet 

uppfylls i den sammanvägda lägesbedömningen enligt god ekonomisk 

hushållning. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2013 att överlämna till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2014-02-24 

PM" Årsbokslut 2013 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd" med bilagor l- 6 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f)\VVc 

c)! /(7 " f3 J( 
2014-03-17 l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 30 
forts ... 

Yrkande 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar att årsbokslutet endast överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

2 I (27) 

Christina Fritshammar (C) yrkar enligt kontorets förslag med tillägget att den 

upprepade meningen i bokslutet "Nämnden har fattat beslut att medel till gång

och cykelvägar istället går till fartdämpande åtgärder" stryks, då nämnden inte 

tagit formellt beslut i denna fråga. 

Björn Eriksson (S) yrkar bifall till Christina Fritshammars (C) förslag. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

l. Att godkänna årsbokslut 2013 och överlämna det till kommunstyrelsen 

2. Att den upprepade meningen "Nämnden har fattat beslut att medel till 
gång- och cykelvägar istället går till fartdämpande åtgärder" stryks, då 

nämnden inte tagit formellt beslut i denna fråga. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Birgitta Hammarlöf (M) och Marianne Hesselbrandt (M) reserverar sig mot 

beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande. 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ledningsstöd Ekonomi, KSK 

Redovisning och ekonomisupport, KSK 

Verksamhetscontrollern Olle Lindström, KOF 

Verksamhetscontrollern Lena Henlöv, UK 

V erksarnhetscontrollern Ann-Christine Molin, SKÄK 

Verksamhetscontrollern Karin Skilje, SBK 

Samordnare/Controller Vivian Ichu, KSK 

Driftchef Anders Bengs 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

l c/1/if ~~c l 2014-03-17 

l 



RESERVATION 

2014-03-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Ärende nr 18 

Arsboks~ut 201 J Vårdinge ~ Mö~ n bo kommunde~snämnJd 

Ärendet 
Vård inge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 6 mars 2014 att besluta i ärendet 
Arsbokslut 2013 . 

Vård inge- Mölnbo kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 43.9 mkr per 
december 2013. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 2,8 mkr. 

Vård inge-Mölnbo kommundelsnämnd har även tidigare år redovisat visst överskott 
vi lket vi från Nya moderaterna tidigare påtalat då vi anser att ett överskott inte är mer 
acceptabelt än ett underskott. 

Yrkande 
Då överskottet utnyttjas för att balansera kommunens totala underskott och därmed 
inte kommer kommundelsnämnden til lgodo yrkar vi att förslaget till beslut ändras från 
att 

"Godkänna bokslutet och överlämna det till Kommunstyrelsen", till att vara 

"Överlämnar bokslutet till Kommunstyrelsen". 

Då nämnden beslutade i enlighet med kontorets/majoritetens förslag reserverar vi 
oss till förmån för eget yrkande. 

Moderata Samlingspartiet 

M. r#~--d#~I--
Marianne Hesselbrandt (M) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 31 Nämndledamöterna informerar 
DnrVM 14/03 

2014-03-06 

22 (27) 

Andreas Wang-Ellefsen (MP) informerar om skapandet av en referensgrupp för 

utskick till kommundelen. Vid intresse anmäler man sig till Anderas Wang

Ellefsen. 

Andreas Wang-Ellefsen informerar om telefonsamtal han fått från en 

medborgare. Det gällde att Långbro Gård har satt upp en stor reklamskylt i trä, 

något som vanligtvis kräver tillstånd. Andreas Wang Ellefsen (MP) tar kontakt 

med Samhällsbyggnadskontoret i ärendet. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 32 Kontoret informerar 
Dnr VM 14/03 

Samordnare Vivian Ichu informerar om besluten kring Stadsnät till 

Mölnboskolan, och att flera beslut tagits gällande bredbandsutbyggnaden i 

kommundelen. 

Nämndsekreterare Joakim Bjerhem informerar om att han avslutar sin 

anställning i kommunen i maj månad för att flytta till Göteborg. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 

23 (27) 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

§ 33 Anmälningsärenden 
Dnr VM 14/04 

Arbetslivsnämnden 

• Protokollsutdrag 2014-01-31 § 2 "Biblioteksplan för Södertälje 

kommun" 

Kommunfullmäktige 

24 (27) 

• Protokollsutdrag 2014-02-03 § 6 "Utförande av hemtjänst i Södertälje 
kommun- förslag till nytt system." 

Utbildningsnämnden 

• Protokollsutdrag 2014-02-20 § 21 "Svar på motion från 
kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 8 "Biblioteksplan för Södertälje 

kommun" 

Socialnämnden 

• Protokollsutdrag 2014-02-25 § 26, "Kvalitetsrapport 2013" 

• Protokollsutdrag 2014-02-25 § 31, "Patientsäkerhetsberättelse för 

vårdgivare i Södertälje kommun 2013" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 8 "Biblioteksplan för Södertälje 

kommun" 

1\ldreomsorgsnämnden 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 4, "Verksarnhetsplan med budget 2014" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 8 "Biblioteksplan för Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 6, "Redovisning av ansökan avseende 

omvårdnadslyftet 2014 från Socialstyrelsen för kompetensutveckling av 

personal som arbetar inom äldreomsorg och funktionshinderområdet" 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Protokollsutdrag 2014-01-23 § 5 "Biblioteksplan för Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-23 § 6, "Avgifter inom biblioteken i 

Södertälje" 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

(J/t jl{/ ::r (l 2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

2014-03-06 

25 (27) 

§ 33 
forts. 

Enhöma kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2014-01-27 § 4, "Utförare av hemtjänst i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-27 § 3, "Avgifter inom biblioteken i 

Södertälje" 

Järna kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 9, "Utfårare av hemtjänst i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 12 "Biblioteksplan får Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-28 § 13, "Avgifter inom biblioteken i 

Södertälje" 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

• Protokollsutdrag 2014-01-30 § 3, "Utförande av hemtjänst i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2014-01-30 § 6 "Biblioteksplan får Södertälje 

kommun'' 

• Protokollsutdrag 2014-01-30 § 7, "Avgifter inom biblioteken i 

Södertäl j e" 

Lantmäterimyndigheten 

• Underrättelse till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd om 
fastighetsbildningsärenden, 2014-01-30 

Beslut på delegation från stadsdirektören 

• Tilläggsanslag får ökade kapitaltjänstkostnader 2014-02-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden godkänner redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

/):l;J(_ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

c)f!Jty f!~ 2014-03-17 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 34 Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadskontoret 

2014-03-06 

26 (27) 

• Avskrivning, Balsberga 15:1 och 15:4, dm 2010-00357,2014-02-03 

• Slutbevis, Husesta 2:3, dm 2011-01061, 2014-03-03 

Beslut om att utse beslutsattestanter 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-07 § 7, 2014-02-18 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-03 § 3, 2013-12-02 

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

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

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-33 § 33, 2014-03-03 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-10 § 10,2014-02-14 

Beslut om att utse beslutsattestan ter, m 14-09 § 9, 2014-02-18 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-08 § 8, 2014-02-14 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-05 § 5, 2014-02-14 

Beslut om att utse beslutsattestanter, m 14-06 § 6, 2014-01-01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut: 

Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-03-17 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun 

§ 35 Övriga frågor 
Dnr VM 14/05 

Sam manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

2014-03-06 

27 (27) 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om att Patrik Waldenström (MP), 

ordföranden i Miljönämnden i kommunen, sitter med i föreningen Trosaåns 

vattenavrinningsområde och undrar om V årdinge-Mölnbo har någon fråga till 
Miljökontoret med anledning av detta. Christina Fritshammar (C) föreslår att 

fråga om status i ärendet för den gamla deponin i Mölnbo. 

Andreas Wang-Ellefsen (MP) informerar om synpunkter från allmänheten 

gällande infarten till Telge Bostäders fastigheter på Skolvägen. 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-03-17 

l 


