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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) ordförande 
Caroline Andersson (S) l :e vice ordförande 
Susann Eklund (S) §§ 154-169 
Ingrid Waldenström (MP) 
Birgitta Harnmarlöf (M) 2:e vice ordförande 
Andreas Wang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare lngela Evegård (S) tjänstgörande ersättare för Susann Eklund (S) §§ 150-153 
Mats Östling (S) 
Helena W Hitdur (MP) 
Margareta Jonze (V) tjänstgörande ersättare för Vakant (V) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Josefine Schutzer, nämndsekreterare 
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§ 150 Protokollets justering 

DnrVM 15/01 

Göran Lidman (SD) utses attjämte ordforanden Björn Eriksson (S)justera dagens protokoll. 
sekreteraren tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2015-12-07 klockan 10.00 i 
Södertälje stadshus. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-08 
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§ 151 Fastställande av dagordning 

Utgående ärende 
Edesta 7:1, förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2015-12-08 
\. 
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§ 152 Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad 
användning från ekonomibyggnad till 
fiskodlingsanläggning samt tillbyggnad av densamma 
inklusive återställande mark, Edesta 7:1 

Dnr: VM 15/60, SBN 2015-00243 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomibyggnad för jordbrukets 
behov samt tillbyggnad av densamma. På jordbruksfastigheten finns inom strandskyddat 
område två byggnader som fastighetsägaren rustat upp och önskar utnyttja på ett rationellt sätt. 
Fastighetsägaren har för avsikt att starta en odling av fisk i landbaserat recirkulerande system 
(RAS Recirculation Aquaculture Systems). Så gott som allt vatten som används i anläggningen 
renas, syresätts och återanvänds i systemet. Anläggningen kommer att rymma tankar om ca l 00 
till 150 000 liter. Ansökan omfattar även en tillbyggnad av ekonomibyggnaden. Marken i 
anslutning till byggnaden som tidigare utnyttjats som husbehovsgrustäkt avses att avsläntas och 
iordningställas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-23 
Ansökan inkommen 2015-02-03 
situationsplan inkom 2015-10-28 
Arkitektritning/ar inkom 2015-10-28 
Markplanering inkom 2015-10-03, rev 2015-10-28 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-23 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas för ändrad användning samt tillbyggnad l 00 
kvm med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § 
miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla 
rastrerad yta enligt- till tjänsteskrivelsen- bilagd karta. 

2. Avgift: se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Fastighetsägaren, Mounis al Ghani AB 
Sakägaren, Svante Ödefors och Eva Kallerman, Täcka Udden, 153 96 Mölnbo 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen 

Bilagor 
Tomtplatsavgränsning 
Ritningar 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 153 Ansökan om bygglov för ändrad användning från 
ekonomibyggnad till fiskeodlingsanläggning samt 
tillbyggnad av densamma, Edesta 7:1 

Dnr: VM 15/59, SBN 2015-00242 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov har inkommit från Mounis Al Ghani AB, Edesta 32, 153 96 Mölnbo får 
ändrad användning från ekonomibyggnad till fiskodlingsanläggning (SBN 2015-00243) 
Fastighetsägaren har får avsikt att ändra användningen av byggnaderna frånjordbruk till 
vattenbruk i form av fiskodling, Strandskyddsdispens har sökts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-24 
Ansökan inkom 2015-02-02 
situationsplan inkom 2015-10-28 
Arkitektritningar inkom 2015-10-28 
Markplanering inkom 2015-10-28 
Verksamhetsbeskrivning inkom 2015-10-03, rev 2015-10-28 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om bygglov får ändrad användning samt tillbyggnad 100 kvm på Edesta 7:1 

beviljas med stöd av 9 kapitlet 31a §plan- och bygglagen (PBL). 
2. Avgift: se bifogat faktureringsunderlag. Räkning kommer att sändas separat. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Byggherren/ sökanden 
Lokala skattemyndigheten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Y'/~ 2015-12-08 

Utdragsbestyrkan 
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§ 154 Överenskommelse mellan landstinget och 
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en 
individ behöver praktisk hjälp med egenvård -
informationsärende 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har för yttrande fått rekommendation från styrelsen för kommunförbundet i 

Stockholms län (KSL) om samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) när en individ 

behöver praktisk hjälp med egenvård. Det finns sedan 2011 en överenskommelse i länet som 

reglerar ansvaret, men behovet av att revidera och ta fram ny överenskommelse beror bland 

annat på ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011 :23 och SOSFS 20 Il: l O samt 

skolverkets skrivelse från 2014 om egenvård som riktar sig till förskolan och skolan. 

Målgruppen är individer som oavsett ålder kan ansvara för egenvård men behöver praktisk hjälp 

och stöd för att utföra den. Utefter överenskommelsen utarbetas sedan rutiner inom respektive 

berörd verksamhet. Ärendet har beretts i samverkan mellan berörda nämnder. 

Social-och omsorgskontorets förslag till beslut är att anta förslaget till överenskommelse när en 
individ behöver praktisk hjälp med egenvård. 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 18 november 2015 med PM daterad 
2015-11-18 
Rekommendation från KSL Storstockholm om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp 
med egenvård 
Protokoll§ 23 , fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i 

Nämnden tar del av informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
Utdragsbestyrkan 
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§ 155 Överenskommelse om vård och omsorg för äldre -
informationsä rend e 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Södertälje kommun har ifrån kommunförbundet i Stockholms län (KSL) fått rekommendation 

att anta Överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Styrelsen för KSL beslutade vid sitt 

sammanträde den 4 juni 2015 att rekommendera länets kommuner att anta överenskommelse 

med Stockholms läns landsting (SLL) inom området vård och omsorg om äldre. Målgruppen är 

personer som bor på särskilt boende för äldre. 

Sedan tidigare finns överenskommelse om samverkan mellan läkare och kommunfinansierad 

hälso-och sjukvård, kostnadsfördelning för medicintekniska produkter och kostnadsansvar för 

läkemedel och läkemedelsnära produkter. Nya överenskommelser är om individuell 

nutritionsbehandling i särskilt boende och god läkemedelsbehandling. Dessutom finns 

tilläggsöverenskommelser om att förebygga och behandla missbruk och beroende samt 

samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 

Social-och omsorgskontorets förslag är att äldreomsorgsnämnden beslutar om 

överenskommelsen om vård och omsorg för äldre och tilläggsöverenskommelser i enlighet med 

rekommendation från KSL 

Underlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2015 med PM daterad 
den 17 november 2015 
Rekommendation från styrelsen för KSL, kommunerna i Storstockholm, daterad den 4 juni 
2015 med förslag till Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre 
Protokoll,§ 21, fört den 6 juli 2015 över ärenden som kommunstyrelsens ordförande enligt 
kommunstyrelsens i Södertälje delegationsordning har rätt att besluta i 

Nämnden tar del av informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 156 Revidering av delegationsordning - utbildning 

Dnr: VM 15/08 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kontoret har anställt en skolexpert med särskilt ansvar for de yttranden 

som huvudmannen lämnar vid anmälan till skolinspektionen behöver delegationsordningen 

daterad 2015-10-01 revideras under punkt B3. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 

Delegationsordning for Utbildnings- och kommundelsnämnderna daterad 2015-10-01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2015-1 O-O l med forestagen ändring. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 157 Taxor och avgifter - kultur- och fritidskontoret 

Dnr: VM 15/06 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning 
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser, 
idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2016 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett 
smärre antal tillägg och revideringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter. 

Ändringar framgår av bilagan Ändringar förslag till nya taxor och avgifter. 

Nytt är att Allaktivitetshuset har föreslagit timtaxor för delar av sin uthyrning för att anpassa sin 
hyressättning till övriga kommunala hyror. Nytt är också att Futurum från l januari 2016 ingår i 
kommuns ordinarie bokningssystem som hanteras av förenings och anläggningsenheten. I 
ärendet fastställs de nya avgifterna som ska gälla i Futurum. Här föreslås vidare att alkohol ska 
kunna tillåtas vid uthyrning på det övre planet. Vid alkoholförtäring i de lokaler där Kultur- och 
fritidskontoret medger alkoholförtäring åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga 
myndighetstillstånd. 

De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och 
fritidskontorets verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-18 
Ändringar förslag till nya taxor och avgifter 2015 till 2016 
Förslag till avgifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde
idrottsanläggningar och lokaler 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd beslut 
l. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets förslag till A v gifter 2016 inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler. 
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Siljelöf/kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum 

~ ~ 
Anslagsdatum 

2015-12-08 

( 
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§ 158 Remissvar om inrättande av naturreservat på 
fastigheten Brandalsund 

Dnr: VM 15/47 

Sammanfattning av ärendet 

12 (24) 

Miljökontoret har utarbetat ett förslag till inrättande av Erandalsunds naturreservat. Förslaget 
har remitterats till bl.a. kommunens nämnder för yttrande. 

Södertälje kommun förvärvade år 2008 fastigheten Brandalsund l: 11 av Stockholms stad, 
inledningsvis i syfte att exploatera området. För detta syfte bildades ett särskilt bolag, Telge 
Brandalsund. Miljökontoret genomförde år 2011 flera inventeringar av området, vilka visade att 
området har unika natur- och kulturvärden. Under år 2014 beslutade styrelsen för Telge 
Barndalsund att lägga ned planerna på att exploatera området. Området ska därför, i enlighet 
med bolagets uppdrag, avyttras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-1 O 
Miljönämndens remiss om inrättande av Erandalsunds naturreservat, med bilagor 2015-09-07 
Social och Omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14 
Kultur- och fritidskontoret tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07. 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 22 oktober 2015 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att besluta i enlighet med förslag från 
Socialdemokraterna (S) Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att: 

l. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd anser att det finns ett stort värde för det rörliga 
friluftslivet att det föreslagna naturreservatet genomförs och tillstyrker därför miljökontorets 
förslag. 

2. Nämnden anser också att servitut bör inrättas för upprättande och skötsel av en vandringsled 
längs kusten, från Pershagen till Järna. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till Moderatemas förslag till remissyttrande (som framgår 
av bilagd reservation, bilaga§ 158) och avslag till förslaget att inrätta ett naturreservat på 
fastigheten Brandalsund. 

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförande Björn Erikssons (S) yrkande. 

Christina Fritsharmnar (C) yrkar bifall till kontorets förslag. 

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

Anslagsdatum 

2015-12-08 
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Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l . Nämnden anser att det finns ett stort värde för det rörliga friluftslivet att det föreslagna 

naturreservatet genomförs och tillstyrker därför miljökontorets förslag. 

13 (24) 

2. Nämnden anser också att servitut bör inrättas för upprättande och skötsel av en vandringsled 
längs kusten, från Pershagen till Järna. 

Reservation 
Birgitta Hammarlöf(M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 158. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor 
Carelina Hillerdal-L j ungqvist/milj ö kontoret 

Justera des signum Anslagsdatum 

' ~ 2015-12-08 

( 

Utdragsbestyrkan 
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§ 159 Motion av Realistpartiet - Fler lärare med 
högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden 
i södertälje 

Dnr: VM 15/42 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Granberg, Realistpartiet, har den 17 maj 2015 väckt en motion i kommunfullmäktige om 
fler förskollärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje. 
Motionären föreslår att i huvudverksamheten skall det svenska språket vara i fokus, att mer 
resurser satsas på att fortbilda personal i svenska samt en specifik värvningsinsats för att locka 
förskollärare till förskoloma i dessa områden. Motionären föreslår ett lönepåslag med 7000 kr. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 20 15-09-22 
Svar från utbildningsnämndens ordförande på interpellation från Joakim Granberg (RP) med 
rubriken "Svenska språket i förskolan som grundkrav". (bilaga l) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar utbildningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 som sitt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justera des signum Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 160 Svar på medborgarförslag "Se över säkerheten vid 
Mölnboskolan" 

Dnr: VM 12/87 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd tog i oktober 2012 emot medborgarförslag gällande 
säkerheten vid Mölnboskolan. Förslaget innebar att enkelrikta Skolvägen med körriktning 
Rosendalsvägen mot Alpvägen. I december 2012 återremitterade kommundelsnämnden ärendet 
till samhällsbyggnadskontoret för vidare utredning. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden antar kontorets svar på medborgarförslag "Se 
över säkerheten vid Mölnboskolan" daterat 2015-11-19 som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19 
Svar på medborgarförslag "Se över trafiksäkerheten vid Mölnboskolan" 2015-11-19 
Protokollsutdrag Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd§ 177 2012-12-11 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-15 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 23 3 2012-1 O-O l 
Medborgarförslag "Se över trafiksäkerheten vid Mölnboskolan" 2012-09-06 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Samhällsbyggnadskontoret svar på medborgarförslag "Se över säkerheten vid 

Mölnboskolan" daterat 2015-11-19 antas som nämndens eget. 
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna svaret till förslagställaren. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Bengs/ samhällsbyggnadskontoret 
Annelie Leini/kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-08 



Sammanträdesprotokoll l 2015-12-01 l Södertälje kommun l V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 161 Svar på medborgarförslag "Anlägg en gång- och 
cykelväg i Mölnbos västra del" 

Dnr: VM 13/45 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd tog i april2013 emot ett medborgarförslag där 
förslagställare föreslår att det anläggs en gång- och cykelväg i Mölnbos västra del. 

16 (24) 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att nämnden antar kontorets svar på medborgarförslag 
"Anlägg en gång- och cykelväg i Mölnbos västra del" daterat 2015-11-19 såsom nämndens 
eget. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19 
Svar på medborgarförslag "Anlägg en gång- och cykelväg i Mölnbos västra del" 2015-11-19 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige§ 56 2013-04-09 
Medborgarförslag" Anlägg en gång- och cykelväg i Mölnbos västra del" 2013-02-09 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Samhällsbyggnadskontoret svar på medborgarförslag "Anlägg en gång- och cykelväg i 

Mölnbos västra del" daterat 2015-11-19 antas såsom nämndens eget. 
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna svaret till förslagställaren. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Anders Bengs/sarnhällsbyggnadskontoret 
Annelie Leini/kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

;1L-2o1s-I2-os 
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§ 162 Sammanträdesplan 2016 

Dnr: VM 15/57 

Sammanfattning av ärendet 
När sammanträdesplanen 2016 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd utformades har 
hänsyn tagits för att anpassa nämndens sammanträden till dels kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden dels till de hålltider som beslutats för redovisning av del
och helårsbokslut Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträdestider för 2016 föreslås 
av kontoret att förläggas enligt nedanstående sammanträdesplan. 

Sammanträden tisdagar Kl.17.00 

26 januari 

23 februari 

22mars 

26 april 

31 maj 

14 juni 

23 augusti 

4 oktober 

25 oktober 

29 november 

V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd föreslås anta sammanträdesplan 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2015-11-20 

Förslag till sammanträdesplan 2016- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2015-11-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar sammanträdesplan 2016 för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Social- och omsorgskontoret 

Utbildningskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-08 
"''''''''"'"''~ 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-12-01 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 18 (24) 

§ 163 Allmänhetens frågestund 

Ingen närvarande från allmänheten. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

j} 2015-12-08 



Sammanträdesprotokoll l 2015-12-01 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 164 Ekonomisk information 

Dnr: VM 15/06 

Underlag 
Managementrapport oktober 2015 

Nämnden lägger managementrapport oktober 2015 till handlingarna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 165 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Caroline Andersson (S) informerar nämnden att Harke stenbergen tillträder som ny rektor på 
Mölnboskolan från och med den 7 januari 2016. 

Ordförande Björn Eriksson (S) uppmarksammar nämnden på beslut från Länsstyrelsen gällande 
ansökan om strandskyddsdispens inom kommundelen som överklagats till nämnda instans. 
Beslutet finns redovisat i pärmen för anmälningsärenden. 

Ordförande informerar att det i nuläget finns 4 intressenter för att bebygga Wennebotomten. 

Mats Östling (S) tar upp problemet med att det fortfarande saknas belysning vid 
återvinningsstationen. Caroline Andersson (S) informerar att ett första försök till att göra det 
ljusare kring stationen har gjorts i och med att träd har tagits ner men att ansvarig för den 
tekniska verksamheten, Anders Bengs, är införstådd med att problemet kan komma att kvarstå. 

Kopia skickas till 
Akten 
Anders Bengs/sarnhällsbyggnadskontoret 

Anslagsdatum 

~ 2015-12-08 
Utdragsbestyrkand 
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§ 166 Kontoret informerar 

Dnr: VM 15/03 

Sammanfattning av ärendet 
Samordnare Alexander Högberg informerar att torsdagen den 14/1-2016 kl.08.30 är planerat 
datum för nämndens verksamhetsplaneringsdag 2016. Kontoret återkommer med information 
efter helgerna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
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§ 167 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 15/03 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2015-11-05 § 208 Avsägelser av uppdrag 

• Protokollsutdrag 2015-11-05 § 207 Revidering av ansöknings- och placeringsregler for 

forskola och skolbarnomsorg 

• Protokollsutdrag 2015-11-05 § 203 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 och 
helårsprognos for Södertälje kommun 

Länsstyrelsen Stockholm 
• Beslut "Överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens for nybyggnad av 

pergola på fastigheten Sjunda Persbo 2:1 i Södertälje kommun" Dnr 5051-12591-2015, 
2015-11-23 

Kommunstyrelsens kontor 
• Protokoll§ 86 2015-11-26 över ärenden i vilka kommunstyrelsen delegerat 

beslutanderätten till stadsdirektören "Volymavstämning av den pedagogiska 
verksamheten" 

Lantmäterienheten Södertälje kommun 
• Underrättelse om fastighetsbildningsärenden, avstyckning från Usta 3:2,2015-11-10 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll l 2015-12-01 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 168 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 15116 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-10-19, nr 15-13 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Startbesked, Edesta 7:12, Dnr 2015-01181,2015-10-27 
• startbesked för lovfri åtgärd, Visbahammar l :10, Dnr 2015-02465, 2015-11-03 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2015-12-08 
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Sammanträdesprotokoll l 2015-12-01 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 169 Övriga frågor 

Dnr: VM 15/04 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Wang Elefsen (M) ställer frågan varför grävarbete har utförts på Skolvägen? 

Caroline Andersson (S) svarar att det är på grund av en vattenläcka som nu är åtgärdad. 

Andreas Wang Elefsen (M) undrar när Telge Nät ska börja arbetet med utbyggnad av 
bredbandfibemät i kommundelen? 

24 (24) 

Samordnare Alexander Högberg ges i uppdrag att söka svar på frågan hos kommunens IT
strateg. 

Kopia skickas till 
Akten 
Alexander Högberg/kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2015-12-08 



Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd 

~moderaterna 
REMISSYTTRAN DE 

2015-12-01 

Ärende 11 

Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds 

Naturreservat 

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden beslutade den l september att skicka ut ett förslag till inrättande 

av Brandalsunds naturreservat på remiss. Yttrandet ska ha inkommit till 

miljökontoret senast 28 november. 

Yttrande 

Önskan om att bilda ett naturreservat har under flera år framställts från 

miljökontoret, både till Telge Brandalsund och till Telge Fastigheter. Svaret där har 

blivit att vi bör vänta med ett beslut till vi vet vad vi vill göra med området. 

Moderaterna värnar god miljö och vacker natur. Här är Brandalsund ett exempel 

på ovan nämnda kriterier. Dock är vi motståndare till att inrätta ett naturreservat i 

området. 

Brandalsund skyddas redan av Trindborgens riksintresse och strandskyddet. 

Ingenting kommer att byggas i området och blir det som det är tänkt, att just 

badplatsen behålls av kommun när övrig mark säljs, finns det ingen anledning att 

skapa ett naturreservat där. Tillgängligheten med bil till området kan regleras med 

servitut gällande vägen. 

Med det yrkar vi avslag på kontorets förslag till yttrande och bifall till vårt eget. 

(Se särskild reservation) 

Birgitta Hammarlöt (M) Andreas Wang Ellefsen (M) 


