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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordfårande 
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§ 1 Protokollets justering 

Dnr: VM 16/0 l 

Christina Fritshammar (C) utses attjämte ordförandenjustera dagens protokoll. Sekreteraren 
tillkännager attjusteringen kommer att äga rum 2016-03-01 klockan 13.00 i Södertälje stadshus. 

2016-03-02 
Justerandes siC / Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Ärende nr 5 - Ansökan om fårhandsbesked får nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7: l 
• Ärende nr 19 - Anmälningsärenden 
• Ärende nr 20 - Delegationsbeslut 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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§ 3 Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av 
ett enbostadshus och garage, Hjortsberga 9:3 

Dnr: VM 16/11, SBN 2015-02693 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus om ca 154,2 kvm 
byggnadsarea i ett plan och garage om ca 35 kvm byggnadsarea på del av Hjortsberga 9:3. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo avslår ansökan 
om strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage enligt denna 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterat 2016-01-15, 2016-01-25 rev. 

Ansökan, inkommen 2015-11-13 

översiktskarta inkom 2015-11-13 

situationsplan inkom 2016-01-13 

Skrivelse, inkom 2015-11-13 

Foton (2 st) inkom 2015-11-13 

Dokument inkom 2015-11-03 

Mail från sökanden till handläggare daterat 2015-12-19 

Yrkanden 
Andreas Wang Ellefsen (M) yrkar bifall till ansökan. 

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden 

besluta i enlighet med kontorets förslag. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-01-

25 att: 

l. Ansökan om strandskyddsdispens avslås för uppförande av ett enbostadshus om ca 

154,2 kvm byggnadsarea och garage om ca 35 kvm byggnadsarea på del av fastigheten 

Hjortsberga 9:3 med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 c 

§ punkt 1-6 miljöbalken. 

2. Sökanden påförs en avgift om l O 680 kr. 

Reservationer 
Birgitta Hammarlöf (M) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga § 3. 

Justerandes signum Anslagsdatum 
) 2016-03-02 

\ 0 
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. Beslutet delges med överklagandeanvisning: 

Sökanden/F astighetsägaren 
Akten 
Länsstyrelsen 

Bilagor: 
1-Faktureringsunderlag 

2-Överklagandeanvisning 

3-Tomtplatsavgränsning 

4-Bilder (4 st) från bygglovshandläggarens besiktning daterat 2015-09-17 

5-0rtofoto karta har upprättat av handläggaren 

6-Karta över Hjortsberga 9:3. Vårdinge 

7-Yttrandet från miljökontoret daterat 2015-12-14 

8-Ritningar för tillbyggnad som ersättning för nedbrunnen byggnad 

7 (23) 

9- Yttrandet från sökanden efter kommunicering via mail daterat 2016-01-21 och 2016-01-22 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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§ 4 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av två enbostadshus, Balsberga 4:54 

Dnr: VM 16/13, SBN 2015-02704 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus i ett plan på 

8 (23) 

fastigheten Balsberga 4:54 har inkommit till samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun. 

Fastigheten har en areal om 2315 kvm. Avstyckning är avsedd att utföras så att två nya 

fastigheter för bostadsändamål bildas. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 

Ansökan inkom 2015-11-16 

situationsplan inkom 2015-11-16 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden meddelar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 positivt 

förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med stöd av 9 kapitlet 

17 § (PBL 2010:900). 

2. Avgift; 14418 kr, se bifogat faktureringsunderlag. Faktura skickas separat. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden 

F astighetsägama 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till: 

Fastighetsägare till Balsbergal :9, Balsberga 4:55, Balsberga 4:68, Östersättra 3:6, Balsberga 

4:12, Balsberga 1:4 

Beslutet expedieras till: 

Lokala skattemyndigheten 

Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Översiktskarta 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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§ 5 Information från utbildningskontoret 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Nytillträdd rektor för Mölnboskolan samt förskalechef för Mölnboskogens förskola Harke 
steenbergen presenterar sig för nämnden. steenbergen är lärare i grunden med en 
vidareutbildning som specialpedagog, hans hjärtefrågor är barn i behov av särskilt stöd och 
integration. 

Ett av de uppdrag som steenbergen ser fram emot på Mölnboskolan är att skapa en röd tråd 
mellan förskolan, skolan och fritids. 

Nämnden diskuterar tillsammans med steenbergen gällande möjligheten att se statistik i 
resultatredovisningen för de elever som lämnat Mölnboskolan och går i högstadiet i någon av 
Järnas grundskolor. steenbergen tar på sig att försöka ta fram de samlade resultaten för de 
eleverna. 

Nämnden tackar för informationen och hälsar steenbergen välkommen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
u tbildningskontoret/Harke steenbergen 

Anslagsdatum 

2016-03-02 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Resultatredovisning betyg 2015 årskurs 6 till 9 

Dnr: VM 16/09 

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

för årskurs 6-9 samt meritvärde ske i februari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 

Bilaga: Resultat grundskola ht15- Kommentarer och analys 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av betyg åk 6-9. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03-02 
Utdragsbestyrkande . 
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§ 7 Komplettering och justering av "Riktlinjer för en 
trygg skolmiljö med studiero" 

Dnr: VM 14/3 9 

Sammanfattning av ärendet 

11 (23) 

Utbildningskontoret har fått i uppdrag att uppdatera "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero" och återkomma med förslag till beslut senast i januari 2016. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-12 
"Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero 2016-01-11" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar det kompletterade ochjusterade dokumentet "Riktlinjer för en trygg 
skolmiljö med studiero 2016-01-11". 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum f Anslagsdatum 

2016-03-02 
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§ 8 Resultat föräldraenkät HT 2015 - skriftligt 
informationsärende 

Dnr: VM 16/09 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret rapporterar här resultaten av den enkätundersökning som riktades till 

12 (23) 

vårdnadshavare inom förskola och grundskola. Enkäterna fanns på svenska, finska, arabiska och 

engelska. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 
Bilagor: 
Resultatsammanställning föräldraenkät för förskolan HT 2015 
Resultatsammanställning föräldraenkät för grundskolan HT 2015 på kommunövergripande nivå 
och skolnivå 
Enkätmallen för vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten av föräldraenkäten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ J( 2016-03-02 

Utdragsbestyrkande . 
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1 

- § 9 Val av represelltant till föreningsbidragsberedningen 

Dnr: VM 16112 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen för föreningsbidrag är ett rådgivande organ till kultur- och fritidsnämnden och 
kommundelsnämnderna. Beredningen består av representanter från kultur- och fritidsnämnden 
samt från de fyra kommundelsnämnderna. 

Föreningsbidragsberedningen träffas cirka 6 gånger per år samt har ytterligare möten med 
föreningarna. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden samt kommundelsnämnderna 
utser två representanter i föreningsbidragsberedningen, en från majoriteten och en från 
oppositionen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-04 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att nämnden väljer en ordinarie samt en ersättare från 
vardera majoriteten och oppositionen för att representera nämnden i 
föreningsbidrags beredningen. 

Från majoriteten föreslås att ordförande Björn Eriksson (S) väljs som ordinarie och Caroline 
Andersson (S) väljs som ersättare. 

Från oppositionen föreslås att Birgitta Hammarlöf (M) väljs som ordinarie och Christina 
Fritshammar (C) välj som ersättare. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden utser ordförande Björn Eriksson (S), Caroline Andersson (S), Birgitta Harnmarlöf (M) 
samt Christina Fritshammar (C) som nämndens representanter till föreningsbidragsberedningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 
Kultur- och fritidsnämnden 
Enhörna kommundelsnämnd 
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Hö l ö-Mörkö kommundelsnämnd 

Anslagsdatum 

2016-03-02 
Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Motionssvar- Motion av Per Holmgren (M) 
"Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar" 

Dnr: VM 15/54 

Sammanfattning av ärendet 

14 (23) 

I en motion till kommunfullmäktige, daterad 2015-09-14, från Per Holmgren (M) fareslås att 
Södertälje kommun, skajustera hastighetsbegränsningen till40 km/tim på de gator som vid 
införandet av 30-zoner har fått hastigheten 30 km/tim. 

Motionären fareslår även inventering av trafikmiljöer med forhöjda risker och där föreslå 
säkerhetshöjande åtgärder samt kostnad for dessa. 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt möjligheten att genomfora de föreslagna åtgärderna i 
motionen och kommit fram till följande resultat. 

l. Justera hastighetsgränserna 

Kontoret har under år 2014 inventerat alla huvudgator i Södertälje centralort avseende 
trafikrum, d.v.s. i vilken typ av trafikmiljö gatan befinner sig samt hur gatan används av 
de olika trafikantgrupperna. Denna inventering är den inledande delen i ett redan 
pågående arbete med hastighetsplanen som kontoret har for avsikt att ta fram under år 
2016. Hastighetsplanen kommer att ta hänsyn till i vilken utsträckning de olika 
trafikslagen är separerade samt standarden på gatan ur en trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsaspekt Hastighetsplanen kommer på ett tydligt sätt att visa på behovet 
av en mer differentierad hastighetsbegränsning med 30 km/tim, 40 km/tim och 60 
km/tim. 

2. Inventera trafikmiljöer och föreslå säkerhetshöjande åtgärder 

Kontoret har under hösten 2015 arbetat fram ett levande dokument for prioritering av 
gator i 30-zonerna avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Prioriteringen baserar sig 
på parametrar som till exempel, hastighet, antal olyckor, antal fordon och närhet till 
skolor m.m. Kontoret kommer succesivt beta av de högst prioriterade gatorna och göra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på dem. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-13 

Motionen daterad 2015-09-14 

Yrkanden 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till motionen. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen. 

Ordforande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Birgitta 

Hammarlöfs (M) med fleras och finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden överlämnar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-11-13 som svar 

på motionen till kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Birgitta Hammarlöf (M) lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga § l O. 

Christina Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret/Jessica Frebelius 

Anslagsdatum 

7f -~ 2016-03-02 

Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-02-23 l Södertälje kommun l V~rdinge -Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 11 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av 
kommundelsnämndernas målstyrning" 

Dnr: VM 15/56 

Sammanfattning av ärendet 

16 (23) 

På uppdrag av Södertälje kommuns revisorer har EY genomfört en granskning av hur och i 
vilken omfattning kommunfullmäktiges mål har anpassats till kommundelsnämndemas 
förutsättningar samt i vilken utsträckning möjlighet finns att påverka och anpassa målen. 
Granskningen berör även i vilken omfattning de av fullmäktige formulerade målen har används 
i respektive kommundelsnämnds styrning och uppföljning samt hur nämnderna arbetar med 
åtgärder i de fall avvikelser i måluppfyllelse förligger. slutligen har revisionen även funnit 
brister och otydligheter vad gäller förhållandet mellan facknämndemas och 
kommundelsnämndemas delegationsordningar samt vad gäller likvärdighet mellan de olika 
kommundelsnämndemas delegationsordningar. 

Kommunstyrelsens kontor ställer sig i stort bakom de synpunkter som revisionen framför i 
granskningen och vid kommande revideringar av kommundelsnämndemas delegationsordningar 
kommer synpunktema att beaktas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-1 O 
Förslag till yttrande, 2016-02-1 O 
Revisionsskrivelse 2015-12-10 
Revisionsrapport 7/2015 - Granskning av kommundelsnämndemas målstyrning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Kommunstyrelsens kontors förslag till yttrande antas så som kommundelsnämndens eget 

yttrande över granskningsrapporten och överlämnas till revisorerna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 
Kommunens revisorer 

Justerandes signum Anslagsdatum 

) 
c• / 2016-03-02 

Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Verksamhetsplan 2016 

Dnr: VM 16/15 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds verksamhetsplan innehåller en kort analys av 
foregående års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen och 
inriktningsbeslut och därefter forslag på mätetal och forändringsåtgärder. Nämndens 
internbudget där det även framgår forslag på åtgärdsplaner foratt uppnå effektiviseringskravet 
och budget i balans presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppfdljningar som kommer 
att rapporteras under 2016. 

Kontorets forslag till nämnden är att fastställa verksamhetsplan for 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor 2016-01-27 
Verksamhetsplan V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2016 

Yrkanden 
Ordforande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets fårslag forutom den del av 
verksamhetsplan 2016 som hanterar nämndens egna mål. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till punkt l i kontorets forslag till beslut forutom den del av 
verksamhetsplan 2016 som hanterar nämndens egna mål. 
Hammarlöf (M) yrkar avslag till punkt 2 i kontorets forslag till beslut och hänvisar till partiets 
egen budget. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till punkt l i kontorets forslag till beslut forutom den del 
av verksamhetsplan 2016 som hanterar nämndens egna mål. 
Fritshammar (C) yrkar avslag till punkt 2 i kontorets forslag till beslut och hänvisar till partiets 
egen budget. 

Proposition 
Ordforande Björn Eriksson (S) ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden 
besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer verksamhetsplan for 2016 forutom den del som hanterar nämndens 

egna mål. 
2. Nämnden fastställer internbudget för 2016 samt investeringar och nämndbeslutade 

investeringar. 

Särskilt yttrande 
Birgitta Harnmarlöf (M) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga § 12. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Redovisning och ekonomisupport 
Kultur- och fritidskontoret/Mikael Wiehager 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilj e 

Anslagsdatum 

2016-03-02 
Utdragsbestyrkand 

18 (23) 
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§ 13 Arsbokslut 2015 

Dnr: VM 16117 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för periodenjanuari
december 2015. Enligt Mål- och budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även 
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut 

Resultatet för nämnden är ett överskott om 2,6 Mkr där äldreomsorgsverksamheten visar ett 
positivt resultat för perioden ett överskott på 1,3 Mkr, vilket till största del beror på färre köp av 
boendeplatser än budgeterat. Verksamhetsmålen uppfylls i den sammanvägda 
lägesbedömningen medan personalmålet visar enligt god ekonomisk hushållning har brister då 
sjukfrånvaron sjunkit under året med fortfarande överstiger målet om 5 %. Enheterna i 
Vårdinge-Mölnbo är relativt små och redan ett fåtallångtidssjukskrivna påverkar sjukstatistiken 
väsentligt. sjukfrånvaron fördelar sig mycket olika mellan verksamheterna i kommundelen och 
lite drygt 50 % av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivningar. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2015 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-02-17 
PM "Årsbokslut 2015 Järna kommundelsnämnd" med bilagor 1-9 

Yrkande 
Birgitta Hammarlöf(M) yrkar på att överlämna "Årsbokslut 2015" till kommunstyrelsen utan 
att godkänna. 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att bifalla kontorets förslag. 

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

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner "Årsbokslut 2015" och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Birgitta Hammarlöf (M) lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga § 13. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/Ledningsstöd ekonomi 
Kommunstyrelsens kontor/Redovisning och ekonomisupport 

Anslagsdatum 

fJ 0 2016-03-02 

Justerandes signum 

Jjl 
Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidskontoret/Mikael Wiehager 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Samhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje 

Anslagsdatum 

2016-03-02 
Utdragsbestyrkande 

20 (23) 
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§ 14 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 16/04 

Careline Andersson (S) informerar om att en grind över ån vid Långbrogård sitter så att den 
blockerar vägen för personer med t ex cykel, barnvagn, rullstol etc. I söndagskväll gjorde 
Andersson felanmälan, Anders Bengs ringde upp på måndagen med svaret att marken inte 
tillhör kommunen utan frågan tillhör Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, kontakt har tagits då 
allemansrätten gäller. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signu'Yl Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-02 
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§ 15 Kontoret informerar 

Dnr: VM 16/04 

sekreterare Josefine Schiitzer informerar om att alla ledamöter som tidigare har lämnat in 
blankett "grunduppgift" som underlag for utbetalning av forlorad inkomst måste fylla i och 
lämna in ny blankett for 2016. Blanketten finns att hämta hos sekreteraren eller kan skrivas ut 
på Södertälje kommuns intranät. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum n ·v 2016-03-02 

Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Övriga frågor 

Dnr: VM 16/05 

Gamla hus - Var på kommunen kan man anmäla hus som är fallfärdiga och håller på att ramla 
ihop. Samordnare Alexander Högberg tar på sig att ta reda på svaret. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-03-02 
Utdragsbestyrkande 
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2016-02-23 

Reservation 

Ärende 6 

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE A V 
ETT BOSTDSHUS OCH GARAGE, HJORTSBERGA 9:3 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har vid dagens sammanträde att fatta 
beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage 
på fastigheten Hjortsberga 9:3 på Harry Martinsons väg l. 

Området är inte detaljplanerat och har sedan 1935 varit ianspråktaget med 
bostadshus och näringsverksamhet, och nämnden beviljade år 2003 även 
strandskyddsdispens samt bygglov för garage och båthus. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår nu nämnden att avslå ansökan om nytt 
bostadshus och garage med hänvisning till att ytterligare byggnation på tomten 
skulle avhålla allmänheten att vistas på den privata tomten och att det är oklart 
om platsen verkligen var ianspråktagen genom tidigare näringsverksamhet trots . 
att sökanden på begäran av kontoret lämnade in kompletterande uppgifter samt 
äldre kartor som ytterligare styrkte hans uppgifter. 

Vi förslår nämnden att på dagens sammanträde bordlägga ärendet för att 
nämnden ska beredas tillfälle att möta sökanden för närmare diskussion och 
ytterligare uppgifter innan beslut fattas, vilket vi inte får gehör för. 

Det finns dessutom felaktigheter och annan information som inte framgår i 
underlaget. Vi påpekar även att det redan nu finns etablerade fria passager till 
sj ön som allmänheten nyttjar för bad, fiske och skridskoåkning, och att liknande 
byggnationer existerar på alla andra grannfastigheter vid Harry Martinsons väg. 

l 



Yrkande 

Då vi anser att sökanden uppfyller aktuella kriterier för strandskyddsdispens och 
även är villig att ändra både placering och storlek av huset inför en senare 
ansökan om bygglov, samt är villig att ta bort samtliga staket omkring sin 
privata tomt, yrkar vi bifall till ansökan om strandskyddsdispens. 

Då nämnden beslutar att bifalla Samhällsbyggnadskontorets förslag till avslag 
reserverar vi oss till fårmån för vårt eget yrkande. 

För Nya Moderaterna i Södertälje 

Birgitta Hammarlöt Andreas Wang Ellefsen . 

f)wV {Vvl(J 01 C} 
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RESERVATION 

2016-02-23 

Ärende 13 

~moderaterna 

MOTIONSSVAR- TRAFIKSÄKERHET OCH 

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har att vid dagens sammanträde fatta beslut 
avseende rubr motion från Nya Moderaterna i Södertälje. 

Av motionen framgår att trafiksäkerhet och hastigbegränsningar i tätorterna i 
Södertälje kommun bör ses över och avsevärt förbättras. Föreslås 
uppdra till Tekniska nämnden att justera hastighetsbegränsningarna till 40 km/h på 
de gator som vid införandet av 30-zoner har fått hastighet 30 km/h samt 
uppdra till Tekniska nämnden att inventera trafikmiljöer med förhöjda risker och där 
föreslå säkerhetshöjande åtgärder samt kostnad för dessa. 

Yrkande 

Då vi anser att förslaget till svar från Samhällsbyggnadskontoret inte ger några 
relevanta svar på motionen, yrkar vi avslag på svaret och bifall till vår egen lagda 
motion. 

Då nämndens beslut blev att bifalla Samhällsbyggnadskontorets svar reserverar vi 
oss till förmån för vårt eget yrkande. 

~OVVtq~ef~ 
Andreas Wartg Ellefs~~ (M) 
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Vårdinge-Mölnbo Kommundelsnämnd 
V\A{f"moderaterna 

2016-02-23 

Särskilt yttrande 

Arende 15 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds Verksamhetsplan för 2016 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd har i dag att fatta beslut om Verksamhetsplan 2016 
där de ekonomiska ramarna samt besparingarna ingår. Dock saknas föreslagna åtgärder 
utifrån nämndens egna mål, som kommer att beslutas om vid nästkommande sammanträde. 

I Mål & Budget för Södertälje kommun har Nya Moderaterna föreslagit en annan 
organisationsmodell än den nuvarande, med en sammanslagning av de södra kommundelarna 
och en avveckling av Enhörna kommundel. En sammanslagning av de södra kommundelarna 
skulle medfora helt andra forutsättningar att klara snabba forändringar i verksamhetsvolym 
inom vissa verksamheter. 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till alla delar i Verksamhetsplan 2016 for 
Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd som föreligger vid dagens sammanträde, forutom de 
ekonomiska ramarna och föreslagna besparingarna, där vi hänvisar till Nya Moderatemas 
forslag till Mål & Budget 2016. 

För Nya Moderata i Södertälje. 

~ 

. .. fr.0!.~-j-- -··C:::.. . t1 e j VL 
Birgitta Hammarlöf (M) Andreas Wang Ellefsen (M) 

2.e v ordforande ledamot 



Y\\(fmoderaterna 

RESERVATION 

2016-02-23 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Ärende nr 16 

Arsbokslut 2015 Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd 

Ärendet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 23 februari 2016 att besluta i ärendet 
Arsbokslut 2015. 

Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 43.4 mkr per 
december 2015. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 2,6 mkr. 

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

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

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

"Överlämnar bokslutet till Kommunstyrelsen". 

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

Moderata Samlingspartiet 

,?t\JV~q ~. e- (~ 
Andreas Wang Ellefsen (M) 

c 
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