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§ 128 Protokollets justering 

Dnr: VM 15/01 

Christina Fritshammar (C) utses att jämte ordföranden Björn Eriksson (S) justera dagens 
protokoll. sekreteraren tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2015-11-09 kl. 14.30 i 
Södertälje stadshus. 

Anslagsdatum 

f?J e_ 2015-11-10 
utdragsbestyrkande \\}p 

(J l} 
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§ 130 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
5. Yttrande på remiss- inrättande av Brandalsunds naturreservat. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med ovanstående ändringar. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 

5 (24) 
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§ 131 Förskola och skola, samverkan med föräldrar
muntlig information 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 

6 (24) 

Eva Lindkvist från utbildningskontoret informerar nämnden om arbetet med att sätta samman 
ett kommunövergripande styrdokument for samverkan mellan fårskola/skola och 
foräldrar/vårdnadshavare. Ett flertal arbetsgrupper bestående av tjänstemän från 
utbildningskontoret och verksamheterna samt foräldrar med barn i olika verksamhetsformer 
samt från olika delar av kommunen är tillsatta att se över olika formerna för samverkan mellan 
forskola/skola och hemmet. De foräldrar som finns med i arbetsgruppen har av personal ute i 
verksamheterna uppfattats som engagerade och av den anledningen tillfrågats om att delta i 
projektet, fordelningen är dock sådan att den representerar befolkningsstrukturen. 

Samverkan mellan fårskola/skola och hemmet tas till viss del upp i skollagen (SKOLFS 2010-
37) men där lämnas utrymme for kommunerna och verksamheterna att själva ta fram former for 
hur samverkan ska se ut. Undersökningar har visat att en god samverkan mellan fårskola/skola 
och hemmet ger goda effekter till måluppfyllelse för elever, av den anledningen ser 
utbildningskontoret stora skäl till att utarbeta ett kommunövergripande arbetssätt for att stärka 
samverkan mellan fårskola/skola och hemmet. 

Kontoret återkommer med mer information till nämnden allteftersom arbetet med 
styrdokumentet fortgår. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 132 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 

Dnr: VM 15/55 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av 
planerna för systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad 
bild av verksamheterna, beskriva resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella och 
kommunala målen, analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder för 
förbättring samt att ge nämnderna ett bra beslutsunderlag inför kommande års mål- och 
budgetarbete. Ytterst syftar planerna för systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens 
pedagogiska verksamheter når de mål utbildningsnämnderna satt för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-05 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i Södertälje kommuns förskolor 
och skolor 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolan 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 
Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet i Södertäljes kommunala skolor och förskolor 
2015/2016 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i 

Södertälje kommuns förskolor och skolor 
2. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolan 
3. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan 
4. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan 
5. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 
6. Nämnden godkänner tidsplanen för Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet i 

Södertäljes kommunala skolor och förskolor 2015/2016 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 133 Komplettering och justering av "Riktlinjer för en 
trygg skolmiljö med studiero" 

Dnr: VM 15/39 

Sammanfattning av ärendet 

8 (24) 

Utbildningsnämnden har gett kontoret i uppdrag att ta fram förslag för justering av "Riktlinjer 
för en trygg skolmiljö med arbetsro" vid sammanträde 2015-08-25 . Detta så att även 
substitutprodukter som nikotinfria e-cigaretter, tobaksfria cigaretteroch liknande produkter blir 
otillåtna i samtliga kommunala skolor. Till detta har kontoret också kompletterat riktlinjerna för 
att tydliggöra vikten av uppföljning av ordningsregler och studiero på varje skola, läramas 
ansvar för studieron samt vårdnadshavares ansvar att ställa sig bakom skolans arbete för ökad 
studiero. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Riktlinjer för en trygg skolmiljö medstudiero-justerad 2015-09-30 

Yrkande 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att besluta enligt följande förslag från 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) samt Miljöpartiet (MP): 

Södertäljes skolor ska ha studiero. Skolan ska vara en plats för lärande, flit och ansträngning. 
Det är inte alltid så. Både lärare och elever vittnar om inslag av ovårdat språkbruk och 
stökighet. Detta är inte acceptabelt. 

En trygg skolmiljö kräver ett väl fungerande ledarskap både från rektorer på skolan och från 
lärare i klassrummet. Södertäljes skolor ska alltid arbeta med att utveckla ledarskapet i våra 
skolor, men det är också nödvändigt att skolans ledare har en visshet i att den politiska 
ledningen står bakom och ger förtroende till deras möjlighet att utöva ledarskap. 

Det är därför viktigt att riktlinjerna för en trygg skolmiljö ständigt är uppdaterade. Nu finns ett 
sådant behov av en allmän översyn och uppdatering av riktlinjerna. I uppdateringen bör 
förvaltningen utgå ifrån skolverkets reviderade juridiska vägledning från december 2014 om 
trygghet och studiero. Bland annat ska förvaltningen lämna förslag om att inarbeta möjligheten 
för kommunala skolor att permanent flytta en elev till en annan skolenhet för att ge de andra 
eleverna trygghet och studiero. 

(S) (V) och (MP) föreslår därför Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd besluta att 
ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera och föreslå justeringar av "Riktlinjer för en 
trygg skolmiljö med studiero" 
återkomma med förslag till beslut senast i januari 2016 

Propositionsordning 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner nämnden 
besluta i enlighet med detsamma. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera och föreslå justeringar av 

"Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero" 
2. Nämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut senast i 

januari 2016 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret 

Anslagsdatum 

2015-11-10 ""'"''''"''''"'' ~ &-
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§ 134 Uppföljning "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan" 

Dnr: VM 15/56 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i 
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar 
per vecka och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade 
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföljning till de ämnen eller de 
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat. 

Utbildningskontoret föreslår att nämnden godkänner uppföljningen av dokumentet "Riktlinjer 
för utökad tid i grundskolan" 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Frågeformulär- riktlinjer utökad tid i grundskolan 
Bilaga Riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner uppföljningen av dokumentet "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan". 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 135 Remissvar gällande redovisning av uppdrag 
avseende behovet av boende anpassat för äldre 

Dnr: VM 15/37 

Sammanfattning av ärendet 

11 (24) 

Den 13 juni 2014 gav kommunstyrelsen stadsdirektören i uppdrag att avrapportera status för 
samtliga sexton beslutade uppdrag till följd av "utredning om behovet av boende anpassat för 
äldre" vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2014 respektive maj 2015. Den 22 maj 
2015 beslutade kommunstyrelsen att remittera den upprättade rapporten till bland andra 
stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna. 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom den redovisade nulägesanalysen som är bra 
presenterad i rapporten. Kontoret har i delar medverkat i framtagandet av rapporten. 

Samhällsbyggnadskontoret lämnar förslag till yttrande över remissen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Remiss, enligt uppdrag i kommunstyrelsen 22 maj 2015 § l 08 
Rapport, Boende för äldre, 4 maj 2015 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna avger yttrande till kommunstyrelsens kontor gällande "Redovisning av uppdrag 
avseende behovet av boende anpassat för äldre", i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande 21 oktober 2015. 

Särskilt yttrande 
Christina Fritshammar (C) anmäler och inkommer med ett särskilt yttrande. Bilaga§ 135. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 

L 
Anslagsdatum 

2015-11-10 



Sammanträdesprotokoll l 2015-11-03 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 12 (24) 

§ 136 Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) 
"Behovsprövning för särskilt boende" 

Dnr: VM 15/33 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) föreslår i en motion, väckt i fullmäktige den 
27 april 2015, att alla som har fyllt 80 år och önskar särskilt boende ska erbjudas detta utan 
föregående behovsbedömning. Motionen ska besvaras senast den l november 2015. Social- och 
omsorgskontoret har utrett motionens förslag och gör sammanfattningsvis följande bedömning. 

Särskilt boende är en form av bistånd som den enskilde kan beviljas med stöd av 4 kap. l § 
socialtjänstlagen. Sådant bistånd måste, enligt samma lag, baseras på en individuell 
behovsprövning. Att bevilja alla enskilda över en viss ålder bistånd i form av särskilt boende, 
utan att göra en individuell behovsbedömning, är alltså inte förenligt med socialtjänstlagen. 

Social- och omsorgskontorets resonemang utvecklas i mer detalj i bilagda förslag till yttrande, 
daterat 2015-09-25. Nämnderna föreslås anta detta förslag till yttrande som sitt eget samt 
överlämna detsamma till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-28 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt 
boende" 2015-09-25 
Motion av Tommy Blomqvist (SD) och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt 
boende" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande över motionen "Behovsprövning för särskilt 
boende", daterat 2015-09-25, antas såsom nämndens eget och överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 137 Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera 
en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" 

Dnr: VM 15/41 

Sammanfattning av ärendet 
Folkpartiets fullmäktigegrupp har den 25 maj 2015 väckt motionen" Lansera en laga-mat
garanti inom hemtjänsten" 

Motionären förslår att kommunfullmäktige beslutar ge äldreomsorgsnämnden och 
kommundelsnämnderna i uppdrag att: 

l. Utreda-inklusive lära av goda exempel-, kostnadsberäkna, pröva och utvärdera ett 
erbjudande till alla brukare inom den kommunala hemtjänsten, som beviljats bistånd 
med måltider, att få maten tillagad i det egna hemmet. 

2. Införa ett valfrihetssystem för matleveranser inom hemtjänsten, 
3. Garantera att det alltid finns minst två olika rätter att välja mellan på kommunens 

vård och omsorgsboenden. 
4. Vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen lägga stor vikt vid att 

brukarna ges inflytande, delaktighet och flera rätter att välja på. 

Social- och omsorgskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som innehåller en 
nulägesbeskrivning, erfarenheter från Mörbylånga kommun samt pågående utvecklingsarbete 
rörande maten inom äldreomsorgen. 

Kontoret föreslår att nämnden överlämnar kontorets förslag till yttrande till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14 
Social- och omsorgskontorets förslag till yttrande angående motion "Lansera en laga-mat
garanti inom äldreomsorgen" 2015-10-14 
Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp" Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" 
2015-05-25 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2015-11-10 ""~''''"'"""'' 8~ 
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§ 138 Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
"Bilda en kulturarvsfond" 

Dnr: VM 15/24 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har i en motion i kommunfullmäktige föreslagit att Södertälje kommun 
inrättar en kulturarvsfond, ur vilken "Organisationer, föreningar och myndigheter som vill 
bedriva kulturarvsfrämjande verksamhet skall kunna söka ekonomiskt stöd". Motionen har 
överlämnats till nämnden för yttrande. Kultur- och fritidskontoret har utrett motionens förslag 
och gör följande bedömning. 

Motionen aktualiserar två väsentliga frågor, rörande dels lämpligheten av att inrätta kommunala 
fonder som finansiering för bidrag till ideella krafter, dels avgränsingen av begreppet kulturarv, 
som grund för bidragsgivning. Kultur- och fritidskontoret ställer sig tveksam till det lämpliga att 
i att inrätta en regelrätt fond och förutsätter att bidragsgivning, oavsett mottagare, ska 
harmonisera med gällande regler och riktlinjer för föreningsbidrag. Vidare bedöms frågan om 
vilka typer av kulturarvsfrämjande verksamheter som ska vara bidragsberättigade kräva en 
grannlaga utredningsinsats, av sådan magnitud att den skulle kräva tillkommande ekonomiska 
resurser. 

Nämnden föreslås anta kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 såsom 
sitt yttrande över motionen "Bilda en kulturarvsfond" av Sverigedemokraternas 
fullmäktige grupp. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 antas såsom nämndens yttrande 
över motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond". 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 139 stoppa barnaga genom upplysning - motion av 
Metin Hawsho (FP) 

Dnr: VM 15/32 

Sammanfattning av ärendet 

15 (24) 

Folkpartiets fullmäktigegrupp har den 27 april2015 väckt en motion i kommunfullmäktige om 
att vidta ett antal åtgärder utifrån uppfattningen att barnmisshandeln i Södertälje kommun ökar. 

Motionären menar att antal barn som far illa har ökat. Anmälningar och rapporter visar på ökad 
barnmisshandel, aga, kränkningar och omhändertagande av barn i Södertälj e kommun. 
Motionären vill uppdra åt utbildningsnämnden, socialnämnden och kommundelsnämnderna att 
verka för bättre information och upplysning om att det är förbjudet att kränka barn enligt svensk 
lag. Motionären menar vidare att nämnderna ska uppdras att samarbeta med BVC, informera 
föräldrarna redan i förskolan om svensk lagstiftning samt verka för att ta upp frågan inom ramen 
för utvecklingssamtaL 

Redan idag finns upparbetade samverkansformer mellan förskola/skola, socialtjänst, fältarbetare 
och räddningstjänst. Etablerad samverkan mellan socialtjänst och skola finns med gemensamma 
rutiner för anmälan och forum för kontinuerlig dialog. Detta både på geografisk områdesnivå 
och på kommunnivå. I samverkan görs analyser av nuläget kring barn som far illa och vilka 
åtgärder som bör sättas in, t ex när det gäller kompetensutveckling för personal, kontakter med 
BVC eller information och upplysning ut mot föräldrar. Inom folkhälsoprogrammets ram finns 
planerade föräldrautbildningar där information och upplysning om svensk lagstiftning ingår. 
Utvecklingssamtal är inte ett forum för allmän information utan skall specifikt handla om 
barnets eller elevens kunskapsutveckling. Utbildningskontoret ser dock ett behov av att 
ytterligare förstärka arbetet med att ge förutsättningar för våra föräldrar att ta del av 
förskolans/skolans uppdrag och den värdegrund som utbildningsverksamheten vilar på. Inom 
kontoret startar vi en arbetsgrupp i samverkan med föräldrarepresentanter. Arbetsgruppen ska 
tillsammans definiera krav och förväntningar på hem och förskola/skola som en utgångspunkt 
för samverkan med ökad förståelse och ökad kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Remiss motion av (FP) "Stoppa barnaga genom upplysning" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum 

2015-11-10 "''"'''"'''''"'()t} 



Sammanträdesprotokoll l 2015-11-03 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 16 (24) 

§ 140 Frågor om mobbning i skolan - motion av Tommy 
Blomqvist och Beata Kuniewicz (SD) 

Dnr: VM 15/32 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har den 24 april 2015 väckt en motion i 
kommunfullmäktige där man vill att Södertälje kommun, som ett komplement till nuvarande 
handlingsplaner, inrättar ett system som medför att den som mobbar flyttas från skolan istället 
för att flytta den som blivit utsatt för mobbning. (SD) menar att rektor inte nyttjar sin rätt enligt 
skollagen om tillfällig placering av elev upp till fyra veckor. 

Utbildningskontoret arbetar systematiskt med att motverka och säkra rutiner för att anmäla, 
utreda, åtgärda och följa upp alla händelser kring upplevelse av kränkande behandling och 
mobbning. Det finns också ett omfattande och systematiskt förebyggande och stödjande arbete 
gentemot förskola och skola. 

Skollagen reglerar vilka åtgärder som får vidtas mot en elev som mobbar. Utbildningskontoret 
har utifrån skollagens skrivning tagit fram en folder "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero". Där finns en tydlig beskrivning av skolans befogenheter, åtgärdstrappa samt 
rättigheter och förväntningar på elev och vårdnadshavare. Riktlinjerna beskriver tydligt 
skollagens krav på dokumentation och åtgärder i en åtgärdstrappa. Det betyder att flera åtgärder 
ska genomföras och utvärderas innan man som skola kan flytta en elev. Utifrån detta gör 
kontoret bedömningen att vi inte kan låsa oss till ett nytt system med en förutbestämd metod 
som inte är anpassad till sitt sammanhang och som inte utgår från skollagens lydelse. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30 
Remiss motion av (SD)- Frågor om mobbning i skolan 
Rutiner för att motverka kränkande behandling 
Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 141 Föreningsinformation - Nattvandrarna 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Nielsen informerar nämnden om fåreningen Nattvandrama i Mölnbo. Föreningen 
startade i Mölnbo får 16 år sedan då man såg ett behov av att vuxna fanns ute bland 
ungdomarna på helgerna. I anslutning till nattvandringen så startade fåreningen en 
ungdomsgård på fredagarna, Fredagsgården. Nattvandringen lades ner i mars 2015 då man inte 
hade tillräckligt med frivilliga vuxna för att kunna utföra vandringarna regelbundet och nu 
organiseras bara nattvandringar vid särskilda tillfållen så som Valborgsmässoafton och 
skolavslutningar. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd tillstyrkte vid sammanträde 2014-06-19 § 71 att stötta 
föreningen att genom projektmedel anställa en extern fritidsledare ifrån september 2014. Två 
externa fritidsledare anställdes av föreningen, båda avslutade av olika anledningar sina 
anställningar under hösten och två yngre fritidsledare anställdes. De fungerade bra med 
ungdomarna men slutade gymnasiet 2015 och fick efter det arbete på annat håll, efter det har 
inga nya anställningar gjorts då man inte lyckats hitta någon/några lämpliga personer. Vårdinge
Mölnbo kommundelsnämnd tydliggör att man gärna är med och stöttar föreningen med att 
bekosta personal även i framtiden om föreningen hittar någon/några lämpliga. 

Fredagsgården fungerar bra även om det är tufft för ca 30talet föräldrar att organisera för att två 
stycken ska finnas tillgängliga varje fredag. Föreningen har ca 75st barn inskrivna som 
medlemmar och varje fredag kommer det mellan 20-40 barn och ungdomar till gården, 
verksamheten är mycket uppskattad. 

Behovet av nattvandrare i Mölnbo kvarstår och verksamheten var mycket viktig för tryggheten i 
bygden, man har också kunnat notera hur problem med klotter ökat sedan nattvandrama slutat. 
Förertingen skickar årligen ut informationsblad och i det efterlyser man alltid frivilliga 
nattvandrare får att kunna starta upp den regelbundna verksamheten med nattvandrare igen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
Utdragsbestyrkande . .Qp 

\Ju 



Sammanträdesprotokoll l 2015-11-03 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 142 Allmänhetens frågestund 

Dnr: VM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor från allmänheten. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 143 Ekonomisk information 

Dnr: VM 15/03 

Underlag 
Managementrapport - september 2015 

Nämnden lägger managementrapport - september 2015 till handlingarna. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 144 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Waldenström (MP) informerar om deltagande i en vandring längsTrosaån-i höjd med 
Hjortsberga-som anordnades av Trosaåns vattenförbund, en limnolog fanns med och guidade 
en 2 timmar lång vandring. 

Birgitta Hammarlöf (M) informerar om att hon själv deltagit vid Medborgardagen den l O/l O 
som enligt Hammar l ö f var en intressant dag. 

Birgitta Hammarlöf (M) och ordförande Björn Eriksson (S) informerar om deltagande vid 
bidragsberedningen den 1511 O. 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om deltagande vid Företagarträff i Folket hus i 
Mölnbo, företagarträffen anordnades genom destination Södertälje och bygdens företagare var 
inbjudna tillsammans med biträdande bygglovschef/bygglovsarkitekt Sargon Ablahad, samt 
bygglovsarkitekt Ulrika Thalen. Ca 20 personer närvarade och man diskuterade bland annat 
bygglov och bredband. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
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§ 145 Kontoret informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information från kontoret. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
Utdragsbestyrkande ~r\) 

uu-
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§ 146 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 15/03 

Kommunrevisionen 
• Revisionsheskrivelse 2015-10-08 samt revisionsrapport 1/2015 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 165 "Folkhälsoprogram för barn och unga 2015-2018" 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 167 "Strukturplan för biblioteken 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 168 "Inför kravet 6 personer på 6 månader i 
hemtjänsten" Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp 

• Protokollsutdrag 2015-09-28 § 170 "Trygghetsbostäder" Svar på motion av 
Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2015-09-25 § 186 "Anställning av socialdirektör 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 94 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

reviderat styrdokument 

• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 95 "Handlingsplan e-hälsa 2015-2019" 

• Protokollsutdrag 2015-09-30 § 98 "Uppföljning av hemtjänst 2015" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 
utdragsbestyrkande ·{)P 

(j lS-
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§ 147 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 15/16 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-09-28, nr 15-12 
• startbesked för lovlig åtgärd, Elloket 7, Dnr 2015-02112, 2015-09-25 

• Bygglov samt startbesked, Hjortsberga 8:57, Dnr 2015-01945, 2015-10-05 

• startbesked för installation av eldstad, Kartstället 3, Dnr 2015-01920, 2015-10-08 
• startbesked för installation av eldstad, Stene 4:7, Dnr 2015-01895, 2015-10-08 

• Bygglov, Visbahammar 1:25, Dnr 2015-01951, 2015-10-07 
• startbesked för installation för eldstad m.m., Balsberga 7:32, Dn r 2015-01843 
• Bygglov, Nysund 1:3, Dnr 2015-01641, 2015-10-08 

• Startbesked, Visbahammar 1:25, Dnr 2015-01951, 2015-10-13 

• Bygglov samt startbesked, Östersättra 3:11, Dnr 2015-01711, 2015-10-26 
• startbesked för lovfri åtgärd, Balsberga 4:20, Dnr 2015-00287, 2015-10-16 

Social- och omsorgskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-09-17, nr 15-11 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-11-10 """'''"''"''"''il f. (}j 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-11-03 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 148 Övriga frågor 

Dnr: VM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Inga övriga frågor anmäls. 

Anslagsdatum 

2015-11-10 

24 (24) 



Särskilt yttrande. 

Ärende 10 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd den 3 november 2015 Dnr: Jä 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 Vårdinge. 

// :/. R#J-
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Christina Fritshammar ( C ) 


