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Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
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§ 108 Protokollets justering 

Birgitta Hammarlöf (M) utses att jämte ordföranden Björn Eriksson(S) justera dagens protokoll. 
sekreteraren tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2015-10-05 klockan 11.00 i 
Södertälje stadshus. 

Justerandes signum Anslagsdat um Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rd i nge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 109 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 

t/ 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 110 Nybyggnadavenbostadshus med 
lokaliseringsprövning, Edesta 7:12 

Dnr: VM 15/52 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning har inkommit från Fastighetsbolaget Th. 
Svärd&Son AB, Kim Nordberg, Box 320 30, 126 11 Stockholm för nybyggnadavenbostadshus 
om ca 124 kvm byggnadsarea/248 kvm bruttoarea. 

Ärendet avser nybyggnad på en tidigare avstyckad fastighet där inget giltigt förhandsbesked 
finns. Lokalisering av enbostadshus sker på en tidigare avstyckad fastighet, där förhandsbesked 
har upphört att gälla. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning beviljas 
enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-11 
Ansökan inkom 2015-05-15 
Anmälan om KA inkom 2015-05-15 
situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkom 2015-08-11 
Markplanering inkom 2015-08-11 
Planritning inkom 2015-08-11 
Fasadritningar (2 st.) inkom 2015-08-11 
Fasadritningar med marklinjer (2 st.) inkom 2015-08-11 
sektionsritning inkom 2015-08-11 
skrivelse (kulörer) inkom 2015-08-11 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus om 

124 kvm byggnadsarea/248 kvm bruttoarea på fastigheten Edesta 7:12 beviljas med stöd 
av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (PBL). 

2. Avgift: 19277 kr. I avgiften ingår granskning av bygglov, granngehör samt kungörelse i 
Post- och Inrikes tidningar och underrättelse till berörda sakägare, se 
faktureringsunderlag. Faktura kommer att skickas separat. (Avgift för startbesked tas ut 
i samband med tekniskt samråd) 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/Byggherren 
Fastighetsägare till Edesta 7:20 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälj e kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Edesta 7:8 

Beslutet exped ieras till: 
Lokala skattemyndigheten 

Akten 
Kontrollansvarig 

Bilagor: 
Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 
Grannyttrande från fastighetsägare till Edesta 7:20 daterat 2015-09-02. 

Yttrande från remissinstanser (stadsantikvarie) inkom 2015-08-24. 
Avloppstillstånd inkom 2015-08-28 

Justerjlndes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

1~t- 2015-10-06 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 111 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus, Nysund 1:3 

Dnr: VM 15/51 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Marcus Frögren och Emelie Oldgren, 
Rosendalsvägen 4, 153 60 Mölnbo för nybyggnadavenbostadshus som ersätter byggnad som 
n vs. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att strandskyddsdispens beviljas enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-11 
Ansökan inkom 2015-07-06 
situationsplan inkom 2015-07-06 
Nybyggnadskarta (med ny byggnad) inkom 2015-07-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om strandskyddsdispens tillstyrks för nybyggnad av enbostadshus med 

motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. Som 
tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den del av fastigheten 
som ligger inom strandskyddat område (se bilaga tomtplatsavgränsning). 

2. Avgift: 10680 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Faktura kommer att skickas separat. 

Beslutet skickas till 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/ Fastighetsägaren 

Beslutet expedieras till: 
Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Länsstyrelsen 

Bilagor: 
Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Tomtplatsavgränsning 

Justerandes signum 

h-\ 
Anslagsdatum 

2015-10-06 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 112 Uppföljning hemtjänst 2015 

Dm: VM 15/44 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns 11 utförare av hemtjänst enligt LOU i Södertälje (inkl. egen regi och nattpatrull). 

Generellt uppfyller utförarna de krav som specificerats i avtalet med Södertälje. All personal 
som blivit intervjuade har varit engagerade, öppna och visat ett stort intresse att vilja brukarna 
väl. Verksamheterna har rutiner som är kända av omvårdnadspersonalen. Utförarna arbetar med 
att utveckla kvaliten på olika sätt genom APT, utbildningsdagar och grupparbeten. 

Samarbetet med kommunen upplevs i stort som bra. Det finns en klart uttalad önskan att 
regelbundet träffa biståndshandläggarna. Däremot upplevs inte samverkan med primärvården 
rakt igenom som positivt. Man upplever skillnader mellan vårdcentraler och då framför allt 
gällande delegering. 

Uppföljningen har identifierat brister men inte av den omfattningen att det har krävts 
omedelbara åtgärder och åtgärdsplaner. Under 2016 kommer kontoret att följa upp de områden 
där respektive utförare fått återkoppling om att utvecklingsarbete behövs. 

Samtliga utförare uppnår kravet på att 60 procent av personalen ska ha relevant 
utbildning/validering. Med relevant utbildning menas undersköterska, gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram, annanjämförbar gymnasieutbildning eller kompetens validerad enligt 
modellen Kravmärkt Yrkesroll. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Rapport "Uppföljning hemtjänst 2015" med bilagor 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner rapporten om uppföljning hemtjänst 2015. 

Beslutet skickas ti ll 
Akten 

Justerandes signum 
.41) ,-. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
l 

, .. · - 2015-10-06 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 113 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
reviderat styrdokument 

Dnr: VM 15/50 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden har under 2012 antagit ett 
styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskriften omfattar både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att skapa en systematik 
för att utveckla och säkra kvalitet. Fokus ligger på att skapa en struktur får verksamhetens 
ledning och styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Sedan 2012 har 
justeringar och revideringar av vissa rutiner i kvalitetsarbetet skett. Social- och omsorgskontoret 
har därfår utarbetat ett förslag till reviderat styrdokument avseende ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Kontoret föreslår att nämnden antar föreliggande förslag, benämnt 
Ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete- Styrdokument, upprättat 2015-07-20, samt 
beslutar att tidigare antagna styrdokument upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-17 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete- styrdokument, upprättat 2015-07-20 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar kontorets förslag till reviderat styrdokument, benämnt Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete- Styrdokument, upprättat 2015-07-20, samt beslutar att tidigare 
antagna styrdokument upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 

J 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 114 Remiss- redovisning av uppdrag avseende behovet 
av boende anpassat för äldre 

Dm: VM 15/37 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2015 § l 08 att remittera utredningen "Redovisning av 

uppdrag avseende boende för äldre" till äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden, 

kommundelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, kommunala handikapprådet, kommunala 

pensionärsrådet och Telge. Utredningen avser sexton uppdrag som beslutades i 

kommunstyrelsen i juni 2014 och resulterade i en omfattande rapport med förslag till åtgärder i 

tolv punkter. I bilagda förslag till yttrande kommenteras de olika förslagen. 

Social-och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och 

kommundelsnämnderna beslutar i enlighet med bilagda förslag till yttrande daterat 

den 13 augusti 2015 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och PM 2015-08-13 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen§ 108 2015-05-22 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-0 5-04 
Kommunstyrelsekontorets bilaga 2015-05-04 
Rapport, Boende för äldre, redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för 
äldre 2015-05-04 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
F örslag till yttrande daterat den 13 augusti 2015 över utredning "Boende anpassat för äldre" 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Christina Fritshammar (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 114 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

~~ 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 



Särskilt yttrande. 

Ärende 9 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd den 29 september 201S Dn r: VM 15/37 

Remiss- redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre. 

l remissen redovisas i boendeplanen utbyggnad av nio lägenheter på Wijbacken 20115. 

Fram till 2021-2022 präglas remissen av mycket svävande ambitioner. Eventuellt kan 100 

lägenheter anpassade för äldre byggas under 7 år vilket innebär c:a 14 lägenheter i snitt 

under denna tid. Ingenting i remissen antyder att Järna och Vårdinge finns med i 

kommande byggplaner. 

l kommundelarna Järna och Vårdinge med drygt 11.000 innevånare finns en åldrande 

befolkning bland vilka finns en vilja att kunna bo kvar på orten på sin ålderdom. Vilket 

framkom mycke tydligt i samband med att en grupp hade ambition att göra Enegården i 

Järna till kollektivt boende för äldre. Behovet av att bo tryggt och bo kvar i sin kommundel 

på äldre dar skall vara möjligt. Centerpartiet förordar trygghets l seniorbonde i Järna med 

Norrköpingsmodellen som förebild, vilket finns i vårt budgetförslag. 

Det är mycket förvånande att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

presenterar en boendeplan som inte innehåller någon byggnation av boende anpassat för 

äldre i kommundelarna Järna och Vårdinge. 

l Centerpartiets budgetförslag 2016-2018, finns budgeterat för byggnation av lägenheter 

anpassade för äldre i Vård inge. 

Christina Fritshammar ( C ) 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 115 Uppföljning av internkontrollplan 2015 -
äldreomsorg 

Dnr: VM 15/05 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i december 1999 ett reglemente för internkontrolL A v reglementet 
framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
internkontrolL Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och kontrollmål inom 
olika rutinområden, vilka ska ses som miniminivå för nämndemas internkontrollplaner. 

Granskningarna visar goda resultat. Social- och omsorgskontoret föreslår att 
äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner granskningarna enligt 
internkontrollplanen för återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande, dokument
och ärendehantering, arkivering av räkenskapsmaterial, avgiftshantering inom äldreomsorgen. 
verksamhetsmått för rättsäkerhet och uppföljning av loggkontroll i vårdinformation samt 
överlämna granskningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-01 
Bilaga l-Resultat av genomförd internkontroll2015 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Utförd internkontroll för 2015 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

fJ t<'··- 2015-10-06 
1/ 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 116 Remissyttrande motion "Vinnande måltider även 
inom äldreomsorgen" 

Dnr: VM 15/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har den 28 april 2014 väckt en motion i kommunfullmäktige om maten inom 
äldreomsorgen. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag 
att: 

l. Ta framenplan för hur utbudet av maträtter kan öka, så att de äldres nöjdhet ökar 
2. Ta fram en övergripande strategi för hur undernäring hos Södertäljes äldre ska 

förebyggas 
3. Utreda i vilken mån det går att investera i tillagningskök vid varje äldreboende 
4. Via gemensamma mötesplatser skapa möjlighet för äldre som inte vill äta i ensamhet 

Social och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en 
nulägesheskrivning av hur kontoret idag arbetar med att förbättra matsituationen samt förebygga 
undernäring. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-08 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande angående motion "Vinnande måltider även 
inom äldreomsorgen" 2015-08-12 
Motion av Veronica Westergård "Vinnande måltider även inom äldreomsorgen" 2015-03-27 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 
.• 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 117 Revidering av ansöknings- och placeringsregler för 
förskola och skolbarnomsorg 

Dm: VM 15/49 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga berörda nämnder skall ta ställning till ansöknings- och placeringsregler för förskola 
och skolbarnsomsorg för att sedan överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet 
fattas av kommunfullmäktige. 

Två externa faktorer föranleder nu förvaltningen att revidera gällande ansöknings- och 
placeringsregler för förskola och skolbarnsomsorg. Nedan föreslås och förklaras två 
förändringar för förskolan och en förändring för skolbarnsomsorgen. 

Förskolan 

skolinspektionen genomförde under våren 2015 en tillsyn över den pedagogiska verksamheten i 
kommunen. Den enda avvikelsen som rapporterades för förskolan var att kommunens 
ansöknings- och placeringsregler inte uppfyllde skollagens intentioner. I kommunens gällande 
regler används begreppet behovsmånad/garantimånad när det gäller platsgarantin (under avsnitt 
4). Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda plats i förskolan senast fyra månader efter 
inkommen ansökan. skolinspektionen gav utifrån detta kommunen ett föreläggande om att 
ändra behovsmånad/garantimånad till behovsdatum/garantidatum för att säkerställa att plats 
verkligen ges inom fyra månader, räknat i dagar och inte som idag räknat utifrån månader. Den 
påkallade förändringen görs nu i de reviderade reglerna. 

Utöver detta har förordning (2001:160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskolan och fritidshemmet" ändrats med förordning (2015:153). Ändringen medför från 
och med 2015-07-01 att maxtaxans avgiftstak beräknas genom ett index, vilket innebär att taket 
förändras inför varje år. Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år 
lämna uppgift till kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta 
avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan (se Dnr UN 
15/0058 för mer info). 

I gällande ansöknings- och placeringsregler (under avsnitt 12) finns information om 
avgiftsbeloppen, då dessa varit oförändrade de senaste åren. Med den nya förordningen 
förändras avgiftsnivåerna varje år vilket innebär att om avgiftsbeloppen står kvar i ansöknings
och placeringsreglerna måste dessa beslutas på nytt inför varje kalenderår. Av den anledningen 
tas informationen om avgiftsbeloppen bort i de reviderade reglerna. Istället hänvisas till 
kommunens hemsida där motsvarande och uppdaterad information om avgifter och belopp 
finns. 

skolbarnsomsorg 

Då även skolbarnsomsorgen omfattas av maxtaxan och de förändringar som nu genomförs kring 
denna tas informationen om avgiftsbeloppen (under avsnitt 10) bort i de reviderade ansöknings
och placeringsreglerna för skolbarnsomsorgen. Ä ven här hänvisas istället till kommunens 
hemsida där motsvarande och uppdaterad information om avgifter och belopp finns. I övrigt är 
reglerna för skolbarnsomsorgen desamma som tidigare. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

1-.t~ 2015-10-06 
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Föreslagna förändringar i ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnsomsorg 
börjar gälla 2016-01-01. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-02 
Bilaga- Ansöknings- och placeringsregler för förskola 2016-01-01 
Bilaga - Ansöknings- och placeringsregler för skolbarnsomsorg 2016-01-0 l 

Yrkande 
Susann Eklund (S) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att konsekvenserna av den nya 
prioriteringsordningen (ansöknings- och placeringsregler för förskolan, avsnitt 4) ska redovisas 
för nämnden i en uppföljning under januari 2017. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på Susann Eklunds (S) tilläggsyrkande och 
flnner nämnden besluta i enlighet med detta. 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden tillstyrker att nya ansöknings- och placeringsregler för förskola och 

skolbarnsomsorg godkänns att gälla från 2016-01-0 l. 
2. Nämnden uppdrar till utbildningskontoret att redovisa en uppföljning av konsekvenserna 

av den nya prioriteringsordningen (ansöknings- och placeringsregler för förskolan, 
avsnitt 4) under januari 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 
Utbildningskontoret/Stefan Sundbom 

Justerandes signum 

~ ,art ---
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

\1 t- l-
2015-10-06 
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§ 118 Lokalförsörjningsplan 2015-2020 för 
utbildningsverksam h eten 

Dm: VM 15/53 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsplan för kommunala verksamheter ska upprättas enligt Mål och budget 2015-
2017. En Lokalförsörjningsplan möjliggör planering av framtida lokalbehov av skola och 
förskola. Tabellerna visar differens mellan behov och kapacitet för Södertälje kommun i sin 
helhet, det är totalbelopp utan någon geografisk uppdelning. 

Förskola 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Totalt Södertälje kommun + 330 + 300 + 270 + 230 + 140 + 120 + 100 +BD + 100 

Exklusive kommundelar + 160 + 110 + 50 + 30 - 40 - 60 - 70 - 90 - 80 

Det behövs nya färskoleplatser i Brunnsäng, Centrum och Grusåsen. MariekällNästberga visar 
enligt prognos på ett behov att tillkommande förskoleplatser. 

Grundskola 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Totalt Södertälje kommun + 440 + 120 + 240 + 110 + 100 -50 -BD - 150 - 150 

Exklusive kommundelar + 390 + 80 + 210 + 50 - 20 - 180 - 220 - 380 - 430 

Viksbergskolan F-6 med 420 elever och Brunnsängskola F-9 med 750 elever är inte ett 
tillräckligt antal grundskaleplatser för området. Ett möjligt sätt att hantera detta på kan vara att 
renovera de äldre skolbyggnaderna så att de uppfyller gällande myndighetskrav och permanent 
upprätta en Brunnsängskola för 1050 elever. I övriga kommunen finns enligt prognos inte något 
behov av tillkommande grundskoleplatser. 

Nämnden föreslås godkänna lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen utgör grunden 
för kommande investeringsbehov. Investeringsbelopp hanteras, redovisas och beslutas separat i 
samband med kommunens mål- och budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-16 

Lokalförsörjningsplan 2015-2020 

Befolkningsprognos 2015-2024 

http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument!Kommun%20o%20demokrati/Politik%20och% 

20p%c3%a5verkan!Kommunstyrelsen!Sammantr%c3%a4deshandlingar/2015/2015-05-

22/9 KS20150522.pdf 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar den del av lokalförsörjningsplanen som ansvarsmässigt berör dem. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsens kontor/Johan Ljöstad 

Telge Fastigheter AB 

Utbildningskontoret/Lena Henlöv 

Utbildningskontoret/Lille-Vie Eklind 

Justerandes signum Anslagsdatum 

'~}1-. ..,. ' ,. 

2015-10-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek 
i södertälje - för att alla ska kunna idrotta" 

Dnr: VM 15/30 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Siljebrand (FP) har i kommunfullmäktige väckt en motion med rubriken "Starta ett 
sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta". I motionen föreslås, mot bakgrund av 
idrottens positiva effekter för samhället och enskilda, att kultur- och fritidskontoret ska ges i 
uppdrag att utreda"[ ... ] förutsättningarna för ett samarbete med föreningar, organisationer och 
näringsliv i syfte att bygga upp ett "Sportotek" i Södertälje kommun." 

Ett Sportotek är idrottsutrustningens svar på ett bibliotek, d.v.s. en plats där allmänheten kan 
låna idrottsutrustning. Tanken är att underlätta idrottsutövandet genom att sänka kostnaderna för 
utrustning. Detta kan antas främst gangna personer med mindre ekonomiskt rörelseutrymme. En 
positiv sidoeffekt är även att idrottsutrustning, som annars kanske skulle ha kaserats, 
återanvänds. 

Kultur- och fritidskontoret delar i allt väsentligt motionarens bedömningar. En utredning i linje 
med motionens förslag skulle behöva inkludera frågor som finansiering och ägande, ansvar och 
försäkringar, uthyrningsmodell och förvaring samt, kanske viktigast, samverkan med 
föreningsliv och eventuellt det privata näringslivet. Ett eventuellt förslag om införandet av ett 
Sportotek, i någon form, måste alltså utformas i samverkan med det ideella föreningslivet 
Kontoret välkomnar uppdraget att öppet och i samverkan med andra intressenter utreda 
förutsättningar för att införa ett Sportotek i Södertälje. 

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna föreslås anta kultur- och 
fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 såsom sitt yttrande över motionen "Starta 
ett Sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta". 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-04 
Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 antas som nämndens yttrande 
över motionen "Starta ett Sportotek i Södertälje- för att alla ska kunna idrotta". 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum 

~w- ~L 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 
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§ 120 Redovisning av Internkontroll 2015 
kommunstyrelsens kontor 

Dnr: VM 15/05 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 12 december 2014 en intern kontrollplan för 2015 för dokument
och ärendehantering. 

I den antagna planen anges att ett kontrollmål skall följas upp. Kontrollen genomförs av 
respektive nämnd och resultatet redovisas under september månad. Kontrollmålet är att post ska 
öppnas, registreras och i övrigt bli adekvat behandlad i enlighet med bestämmelser i lagar, 
reglementen och riktlinjer. 

Kontoret föreslår att nämnden godkänner utförd internkontroll 2015 och överlämnar till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-09-14 
Bilaga l Intempostkontroll2015-08-31- 2015-09-04 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av internkontroll för 2015 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/Ledningsstöd ekonomi 

2015-10-06 
Jus!:frandes signum 

't r/r 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 121 Delårsbokslut per den 31 augusti 

Dm: VM 15/06 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen. 
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt 
personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaro. 

Ekonomi 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 43 mkr per augusti 
2015. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott på 2,44 mkr. Prognosen för helåret är 
ett överskott om ca l, 7 mkr som utgörs av nämndens buffert för oförutsedda kostnader. 

Den pedagogiska verksamheten inklusive produktionskök har per den sista augusti ett överskott 
med 286 tkr inklusive upparbetat semesterlöneskuld. Resultat exklusive semesterlöneskulden är 
ett överskott med 247 tkr. Verksamheterna tillsammans beräknar ett utfall, efter 
volymavstämningen i enlighet med budget. Måluppfyllelsen bedöms som bra . 

. Resultatet för perioden för äldreomsorgsverksamheten uppgår till ett överskott på 1,0 mkr 
kronor, vilket till största del beror på fårre köp av boendeplatser än budgeterat. Hemtjänsten 
redovisar ett underskott för perioden på grund av fler hemtjänsttimmar än budgeterat. Särskilt 
boende visar för perioden en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mkr, vilket beror på 
fårre köp av boendeplatser än budgeterat. Nettokostnaderna är 1,2 mkr lägre än samma period 
2014, vilket motsvarar 29 procent. Minskningen beror till största del på fårre köp av 
boendeplatser och fårre köp av hemtjänsttimmar än föregående år. Prognosen är ett resultat på 
0,5 mkr. 

Kultur- och fritidsverksamhetens och den tekniska verksamhetens resultat för perioden är ett 
överskott på 274 tkr helårsprognosen för verksamheterna är i paritet med budgeten. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds resultat för de tekniska verksamheterna är ett överskott 
på 279 tkr per augusti. Det positiva resultatet förklaras främst av låga kostnader för 
utomhusidrott samt gata och väg. Nettokostnaderna för den tekniska verksamheten har minskat 
med 5 %jämfört med samma period förra året. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. 

Personal 
I delårsbokslut augusti 2015 är sjukfrånvaron för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

7,68 procent. Enheterna är relativt små och redan ett fåtallångtidssjukskrivna påverkar 

sjukstatistiken väsentligt. sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan 

verksamheterna i kommundelen. En stor del, drygt 51 procent är långtidssjukskrivningar. 

Yrkande 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Birgitta Hammar l ö f (M) yrkar på att nämnden överlämnar delårsbokslut per augusti 2015 

till kommunstyrelsen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 
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Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på Birgitta Hammarlöfs (M) yrkande 

gentemot sitt eget yrkande och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-09-25 

PM Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd - Delårsbokslut augusti 2015 med bilaga 1-9 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delårsbokslut per augusti 2015 och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Moderatema lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 121. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Mikael Wiehagerlk:ultur- och fritidskontoret 
Karin Skilje/samhällsbyggnadskontoret 
Maria Johansson/social- och omsorgskontoret 
Lena Henlöv/utbildningskontoret 
Mikael Wiehager/Kultur- och fritidskontoret 
Redovisning ekonomi och ledningsstöd ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-10-06 
Utdragsbestyrkande 



RESERVATION 

2015-09.29 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Arende nr 16 

Delårsbokslut per augusti 2 15 för Vårdinge - Mölnbo 
k mmundels ämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 29 september 2015 att besluta om 
Delårsbokslut per augusti 2015. 

' ·kan de 

Vi föreslår nämnden att besluta följande: 

delårsbokslut per den augusti 2015 överlämnas till kommunfu llmäktige. 

Då vårt ändringsyrkande inte fick gehör på sammanträdet, lämnar vi skriftligen vårt 
vrkande. 

För Nya Moderaterna 

l. .l.J Lltk . ClUu. Q(L~ )~c <> . ....- ~- ~ -~k 
irg i~ Ha arlöf (~) 

~drea \ (?\{~Je-v,ejrA-
Andreas Wang Ellefsen 
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§ 122 Allmänhetens frågestund 

Dnr: VM 15/04 

5 personer från allmänheten närvarade. 

Jan-Olov Eriksson ställer en fråga gällande nämndens delaktighet i diskussionerna med 
Trafikverket angående vägplan för väg57. Ordförande Björn Eriksson (S) svarar att 
förhandlingama med Trafikverket pågår via samhällsbyggnadskontoret, i de förhandlingama 
finns bland annat diskussioner om en förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen med. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

)~~- · 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-10-06 
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§ 123 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 15/03 

Mats Östling (S) informerar om att han har kontaktat Tekniska nämndens ordförande Eva 
Lofvar-Konradsson (MP) angående belysning vid återvinningsstationen, men ännu inte :fatt 
något svar. Ordförande Björn Eriksson (S) informerar i samma ärende att han har varit i kontakt 
med Anders Bengs, ansvarig för den tekniska verksamheten, som ska undersöka om det finns 
medel för att belysa återvinningsstationen. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

r1tt- f'> t-- 2015-10-06 
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§ 124 Kontoret informerar 

Dnr: VM 15/03 

Ingen information från kontoret. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~J~J. 2015-10-06 
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§ 125 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 15/03 

Socialnämnden 
• Protokollsutdrag 2015-08-25 § 122 "Handlingsplan e-hälsa 2015-2019" 

• Protokollsutdrag 2015-08-25 § 123 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2015-08-26 § 96 "Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen" 

• Protokollsutdrag 2015-08-26 § 97 "Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten" 

• Protokollsutdrag 2015-08-26 § 99 "Uppföljning av hemtjänst 2015" 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Protokollsutdrag 2015-08-27 § 70 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 

"Bilda en kulturarvsfond" 

Lantmäterimyndigheten 
• Underrättelse till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd om fastighetsbildningsärenden, 

expnr15/18,2015-09-21 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 174 "Avsägelser av uppdrag" 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 175 "Val" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner anmälningsärendena. 

Beslutet skickas til l 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-10-06 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2015-09-29 l Södertälje .kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 126 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 15/16 

Vårdinge kommundel 
• Beslut om att utse beslutsattestanter nr 15-10, 2015-08-28 

sa mhä Ilsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Hammarstugan 1:4, Dnr 2014-00250,2015-08-21 

• Slutbesked, Hjortsberga 7:12, Dnr 2014-02300, 2015-08-21 

• Startbesked, Östersättra 3:11, Dnr 2015-01876, 2015-09-03 

• Startbesked, Planschen l , Dnr 2014-00167, 2015-09-01 

• Bygglov, SjundaPersbo 1:12, Dnr 2015-01268, 2015-09-04 

• Slutbesked, Molstaberg l :84, Dnr 2015-01178, 2015-09-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

't1-l- , 0 L 
Anslagsdatum 

2015-10-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 12 7 Övriga frågor 

Dnr: VM 15/04 

Inga övriga frågor anmäls. 

~-
Utdragsbestyrkande Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-10-06 


