
södertälje 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-08-25 

VÄRDINGE-MÖLNBO 
KOMMUNDELsNÄMND 

Tid Tisdagen den 25 augusti kl. 17.00-20.30 

Plats Folkets hus i Mölnbo 

Justering 

Justering, 
§ 89 justeras omedelbart, resterande protokoll justeras tisdagen den l september 

tid och plats 2015 kl. 11.00 i Södertälje stadshus. 

sekreterare Josefine Schutzer (/itlfjt) Paragraf 87-107 

rJ,jch.. t_J,Lr- '-J.. 87-89 
Ordförande Bjö~ Eriksson (S) Paragraf 91-107 

~~~ - -Tjänstgörande 
ordförande Caroline Andersson (S) Paragraf 90 

• . ;,., ( JJ • l :'t. .\_Ct.-~ ~)1...\.() ,cc ' -· .>"L(. 

Justerare Birgitta ammar l ö f (M) Paragraf 87-107 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ V årdinge-Mölnbo Sammanträdesdatum 2015-08-25 
Anslaget sätts upp 2015-08-26 (§ 90) Anslaget tas ned 2015-09-16 

2015-09-01 (resterande protokoll) 2015-09-22 

Förvaringsplats för protokoll stadskansliet 
Underskrifter 

(/tf);f~IY/ ~~4 
-· 



Sammanträdesprotokoll l 2015-08-25 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2 (25) 

Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) ordförande §§87-89, §§91-107 
Caroline Andersson (S) l :e vice ordförande, tjänstgörande ordförande§ 90 
Susann Eklund (S) §§87-101 
Ingrid Waldenström (MP) 
Hemik Eibl (V) 
Birgitta Hammarlöf (M) 2:e vice ordförande 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Mats Östling (S) tjänstgörande ledamot för Caroline Andersson (S) § 90, 
tjänstgörande ledamot för Susann Eklund (S) §§102-107 
Helena W Hildur (MP) 
Margareta J onze (V) 
Bo Folcker (M) 
Morgan Liljebrand (FP) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Vivian Ichu, kommunstyrelsens kontor§§ 87-102 
närvarande 

Alexander Högberg, kommunstyrelsens kontor§§ 87-107 
Aila Vourio-Strid, samhällsbyggnadskontoret §§ 87-89 
Hanna Thunholm, rektor Mölnboskolan § 90 
Ulrika Olsson, miljöinspektör § 93 
Tove Bergek, social- och omsorgskontoret §§ 94-99 
Ca 40 personer från allmänheten§§ 90-91 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 87 Protokollets justering 

Dnr: VM 15/01 

Birgitta Hammar l ö f (M) utses att jämte ordföranden Björn Eriksson(S) och l :e vice ordförande 
Caroline Andersson (S) justera dagens protokoll. sekreteraren tillkännager att justeringen 
kommer att äga rum 2015-09-0 l klockan 11.00 i Södertälje stadshus. Ärende nr 5 Begäran om 
upplysningar och yttrande till JO justeras omedelbart. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 88 Fastställande av dagordning 

Till dagordningen läggs ärende 

• Information om varg 
• Anmälningsärenden 
• Delegationsbeslut 

Ärendena ges nr 14A samt 18A och 18B i föredragningslistan. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 89 Begäran om upplysningar och yttranden till lO 

Dm: VM 15/43 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagens ombudsman JO har per brev daterat 2015-06-12 begärt att stadsbyggnadsnämnden i 
Södertälje kommun lämnar upplysningar om och yttrar sig över handläggning av ärendet om 
anmält byggande på fastigheten Edesta l :5, som ligger i Vårdinge kommundel. 

Fyra anonyma anmälningar har inkommit sedan december 2011 om fastigheten Edesta l :5. 
Anmälningarna avser bland annat betongfundament, byggnader och vanskött tomt. Vidare har 
John Berg gjort anmälningar om Edesta l :5. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i V årdinge-Mölnbo lämnar 
begärda upplysningar och yttrande till JO enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-10 
Anonym anmälan 2011-12-12 
Anonym anmälan 2012-04-16 
Anonym anmälan 2012-06-25 
Anonym anmälan 2012-10-15 
Förfrågan från John Berg inkom 2013-03-21 
E-post från John Berg, inkom 2015-02-28 
Fotoinventering på Edesta l :5 daterat 2012-05-25 
Svar från miljökontoret 2015-07-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo beslutar i enlighet med denna tjänsteskrivelse 

att lämna upplysningar och yttrande om fastigheten Edesta l :5 till Riksdagens 
ombudsman JO. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Riksdagens ombudsman JO, Box 16327, 103 26 Stockholm/justitieombudsmannen@jo.se 
Fastighetsägare på Edesta l: 15 
John Berg(johnberg916@gmail.com 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 

Anslagsdatum 

r2Ci5 -L{~ J"" 
Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Resultatredovisning grundskolan 

Dnr: VM 15/07 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av resultat 

för grundskolan ske i september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-11 
Bilaga, Resultat grundskolan vtl5 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l . Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 91 Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 20 min mellan kl. 17.55-18.15 för att möta allmänheten i frågan 
gällande Skolbänken 21-24. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 

8 (25) 



Sammanträdesprotokoll l 2015-08-25 1 Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 9 (25) 

§ 92 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 2016 

Dnr: VM 15/45 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-17 
PM 2015-07-17 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg fastställs i enlighet med bifogat PM 
daterat 2015-07-17, samt överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Utbildningskontoret/Verksamhetschef förskola 
Utbildningskontoret/Verksamhetschef grundskola 
Utbildningskontoret/förskolespecialist 
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Information till nämnder med ansvar för 
undervisningsloka ler 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 

10 (25) 

Ulrica Olsson från miljökontoret informerar om krav på undervisningslokaler enligt 
miljöbalken. Nämnder i Södertälje kommun som har ansvar för undervisningslokaler där 
tillfälliga byggnader finns kommer att föreläggas av miljökontoret för att besiktiga dessa 
lokaler. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har inget ansvar för undervisningslokaler där 
tillfälliga byggnader finns och kommer således inte att föreläggas; 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 94 Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen 

Dnr: VM 15/40 

Sammanfattning av ärendet 
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitels §§ 4-6. I lagen fastslås att 
kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas 
fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen. 

Enligt tidigare beslut sker en utbyggnad 2016 med nio lägenheter på Wijbacken i Hölö. 2017 
planeras ett nytt vård- och omsorgsboende, Björkmossen, med 54 lägenheter. Enligt 
befolkningsprognosen behövs ytterligare ett vård-och omsorgsboende med 50-60 lägenheter 
2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-01 

PM 2015-07-01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2016-2018, som innebär utbyggnad av nio 

lägenheter på Wijbackens vård-och omsorgsboende 2016 och ett nytt vård- och 

omsorgsboende med 54 lägenheter 2017, antas. 

2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2016-2018. 

Beslutet skickas till 
Äldreomsorgsnämnden 
Enhöma kommundelsnämnd 
Järna kommundelsnämnd 
Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd 
Kommunala pensionärsrådet 
Akten 

Justerandes signum 

<~\ Y?( 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 95 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

Dnr: VM 15/38 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen 
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och f'ar inte överstiga 
kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen 
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om 
förbehållsbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-07-21 
Bilaga 2015-07-21 
Yttrande från kommunala pensionärsrådet 2015-07-28 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l . Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter för år 2016 inom äldreomsorgen i 

enlighet med social- och omsorgskontorets förslag, med tillämpning från och med den l 
januari 2016. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 

Akten 

Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2015-08-25 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 13 (25) 

§ 96 Information - Äldres behov i centrum 

Dm: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Tove Bergek från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och 
svara på frågor gällande Å.ldres behov i centrum. 

Nämnden tar del av informationen: 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 97 Information - brukarinflytande hemtjänsten -
uppföljning juni 2015 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 

14 (25) 

Tove Bergek från Social- och omsorgskontoret finns på plats för att kort informera om och 
svara på frågor gällande Brukarinflytande hemtjänsten-uppföljningjuni 2015. 

Nämnden tar del av informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justetandes signum 
\ , 

- --- .A" '· . :- ~. e J 
-~~ / ~t..._ 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 98 Handlingsplan e-hälsa 2015-2019 

Dm: VM 15/48 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden tog 2014 beslut om en handlingsplan för e-hälsa för 2014-2018. 
Handlingsplanen för e-hälsa är en del i det arbete som följer av årsvisa överenskommelser om 
"Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten", som Sveriges 
kommuner och landsting tecknar med regeringen. Syftet med överenskommelserna om e-hälsa 
har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, 
verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. 

Föreliggande förslag till handlingsplan för e-hälsa för 2015-2019 är en revidering av tidigare 
plan. Planen innehåller en beskrivning av finansiering, organisation och samverkan för arbetet 
med e-hälsa i Södertälje kommun samt pågående projekt. Därutöver finns en strategisk 
bedömning inför framtiden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-06 
Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019, 2015-08-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa 2015-2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
Akten 

Jus~erandes signum 
-\. 

Anslagsdatum Ut d r agsbestyrka n d e 

?J-f 2015-09-01 
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§ 99 Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen 
till personer över 65 år - revidering 

Dnr: VM 15/39 

Sammanfattning av ärendet 
Uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år har 

genomförts för att överensstämma med andra fattade beslut av organisatorisk eller administrativ 

art inom kommunen. 

Införandet av arbetsmetoden ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) innebär att riktlinjerna ska 

omarbetas i sin helhet, hur och när kommer att avgöras i ett senare skede av processen för 

införandet. I avvaktan på ytterligare beslut om ÄBIC föreslås att endast smärre förändringar. 

Social och omsorgskontoret föreslår att föreslagna förändringarna i riktlinjen för vissa insatser 

enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-26 

Förslag till ändringar/ uppdatering av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänsten till 

personer över 65 år, 2015-06-26 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år ändras i enlighet med 
bilagt ändringsförslag daterat 2015-06-26. 

Beslutet skickas till 
Myndigheten för äldre och funktionsnedsatta 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 
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§ 100 Information om varg 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Per Petersson från lantbrukarnas riksförbund informerar allmänt om varg, dess beteende, revir 
mm. Han ger information om att inga attacker på människor från fri varg har skett i modem tid 
och att vargen är skygg men att den skada som den åsamkar betesdjur har motiverat 
Länsstyrelsen att utfärda skyddsjakt på ett djur i området. skyddsjakten får pågå fram tills den 
11 september 2015. 

Nämnden tackar för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Ju~terandes signum 

~p 
'-

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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§ 101 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
"Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna" 

Dm: VM 15/23 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till Kommunfullmäktige om att införa förbud mot 
E-cigaretter i grundskolorna. Sverigedemokraterna anser att farorna med dessa cigaretter inte är 
helt klarlagda och att risken med dem är att de kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter. 
Sverigedemokraterna hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det i Södertälje kommuns 
grundskolor införs förbud mot E-cigaretter. I bifogat PM beskriver kontoret vad E-cigaretter är, 
rättsläget samt andra myndigheters ställningstagande. Sammanfattningsvis föreslår kontoret att 
samma regler bör gälla för e-cigaretter som för vanliga cigaretter. Det innebär att kontorets 
förslag är att bruk av E-cigaretter bör förbjudas på Södertälje kommuns grundskolor och 
gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-24 
PM 2015-06-24 
Motion, ankom 2015-03-23 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att besluta i enlighet med Socialdemokraternas (S), 
Vänsterpartiets (V) och Miljöpartiets (MP) förslag till svar på motionen (bilaga§ 101) att: 

l. Anse motionen besvarad 
2. Ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer för en 

trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e-cigaretter 
och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor. 

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till (S)(V)(MP)s förslag. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till (S)(V)(MP)s förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Göran Lidmans 
(SD) yrkande om att gå på kontorets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt 
eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden anser motionen besvarad 
2. Nämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer 

för en trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e
cigaretter och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala skolor. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 
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Reservationer 
Göran Lidman (SD) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetschef gymnasieskolan 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 

19 (25) 
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§ 102 Yttrande över förvaltningens underlag Mål och 
Budget 

Dm: VM 15/06 

Sammanfattning av ärendet 

20 (25) 

I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 presenterades den 11 
juni 2015 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfåll e att senast den 
31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-11 
PM inklusive bilagor 2015-06-11 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) lämnar förslag på beslut till Yttrande över förvaltningens 
underlag Mål och Budget, att: 

Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Deltar ej i beslutet 
Moderatema deltar inte i beslutet. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på sitt eget förslag till beslut gentemot 
kontorets förslag till beslut och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget beslut. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2016-2018 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Särskilt yttrande 
Moderatema lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga § l 02) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi 
Akten 

Justerandes signum 

~~ (jf~ 
Anslagsdatum 

2015-09-01 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2015-08-25 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 103 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Henrik Eibl (V) informerar nämnden om en händelse den 8 augusti då nämnde 
ledamot var med och forsökte forhindra en vargattack på rar vid Molstabergs gård. 

Kopia skickas t ill 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 

21 (25) 



Sammanträdesprotokoll l 2015-08-25 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 104 Kontoret informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information från kontoret. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 

22 (25) 
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§ 105 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 15/03 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-06-15, § 139 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 

april2015 

• Protokollsutdrag 2015-06-15, § 140 Revidering av taxor och avgifter för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2015-06-11, § 120 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 

april2015 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 15/16 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Bygglov samt startbesked, Molstaberg 1:36, Dnr 2015-00858,2015-06-08 
• Bygglov, Lufttrumman 4, Dnr 2015-01229, 2015-06-16 
• Startbesked för installation av eldstad m.m, Molstaberg l :84, Dnr 2015-01178, 2015-05-

19 
• Startbesked, Edesta 6:1, Dnr 2015-00948, 2015-06-11 
• startbesked för lovfri åtgärd, Balsberga 4:58, Dnr 2015-01269, 2015-06-25 
• Bygglov, Usta 3:17, Dnr 2015-00252, 2015-06-23 
• Bygglov, Planschen l, Dnr 2014-00167, 2015-08-11 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-08, 2015-06-30 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 15-09, 2015-07-27 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-09-01 
Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Övriga frågor 

Dm: VM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Bo Folcker (M) lyfter frågan om huruvida nämnden gemensamt kan skriva till 
Länsstyrelsen med önskemålet att all varg i området ska skjutas av. Nämnden kommer efter 
överläggningar fram till att vänta till dess att tiden för skyddsjakten har löpt ut den 11 september 
för att se vad som händer med flocken om den varg (l) som skyddsjakt är beviljad på skjuts. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-09-01 



Ärende 15 
Svar på motion från Sverigedemokraterna "Inför förbud mot e-cigaretter i grundskolorna" 
södertälje skolor ska vara drogfria miljöer och det finns sedan tidigare regler kring detta. l 
södertälje kommuns Riktlinjer för en trygg skolmiljö med arbetsro redogörs för dessa regler. 
l riktlinjerna meddelas att drogförbudet innefattar alla sorters tobak, alkohol och narkotika 
samt läkemedel som inte ordinerats av läkare. 

Då e-cigarett er (med nikotin ) enligt läkemedelsverket ska klassas som läkemedel omfattas 
dessa därmed av dessa regler och e-cigaretter (med nikotin) är därmed redan förbjudna i 
samtliga kommunala skolor. 

För nikotinfria e-cigaretter saknas idag lagreglering (precis som andra typer av tobaksfria 
cigaretter). l detta fall bör e-cigaretter betraktas på samma sätt som till exempel tobaksfria 
cigaretter eller tobaksfria vattenpipor. Utbildningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag 
för justering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med arbetsro så att även bruk av dessa 
substitutprodukter som huvudregel är otil låtna i våra kommunala skolor (på samtliga nivåer, 
inte enbart grundskolan). 

S, V och MP föreslår därför Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd besluta: 
Att anse motionen besvarad 
Att ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av Riktlinjer 
för en trygg skolmiljö med arbetsro så att även substitutsprodukter som nikotinfria e
cigaretter, tobaksfria cigaretter och liknande produkter blir otillåtna i samtliga kommunala 
skolor 



V ARDINGE-MÖLNBO KOMMUNDELSNÄMND 

SÄRSKIL T YTTRANDE 
2015-08-25 

Ärende 16 

YTTRANDE ÖVER FÖRVAL TNINGENS UNDERLAG, MAL OCH 
BUDGET 2016-2018 

Sammanfattning av ärendet 
l samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 
presenterades den 22 juni 2015 överlämnades den för politisk beredning. 
Nämnderna ges tillfälle att senast den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över 
förvaltningens underlag. 

Ärendet 
l rubricerade ärende har vi tagit del av kontorets yttrande gällande förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2016-201 8 som nämnden ska ta ställning till. 

För Moderaternas del har vårt budgetarbete precis börjat och med anledning av det 
fortsatta arbetet vill vi ha handlingsutrymme att självständigt kunna utforma vårt 
budgetförslag. Därför väljer vi att inte delta i beslutet och inger som förklaring detta 
särskilt yttrande. 

Nya Moderaterna i Södertälje! 

,ettN~qehe/1v~ 
Andreas Wang Blefsen (Mf . 


