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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) 
Caroline Andersson (S) §§ 19-29 
Susann Eklund (S) 
Ingrid W al denström (MP) 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammar l ö f (M) 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Mats Östling (S) tjänstgörande ersättare för Caroline Andersson (S) § § 17,18 
Helena W Hildur (MP) 
Margareta J onze (V) 
Bo Poleker (M) 
Morgan Liljebrand (L) 
Eva Molnar (KD) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Anders Alderbrant, Mölnbo IF, § 18 
Björn Andersson, Mölnbo IF,§ 18 
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§ 17 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Ärende 5. Information genomlysning av hemtjänsten 
• Ärende 9. Motionssvar- Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska 

Tillkommande ärenden 
• Information från Mölnbo IF - förslag på hur Mölnbo lP kan utvecklas till en 

samlingspunkt för både äldre och yngre i Mölnbo. Ärendet ges nr 5 i 
föredragningslistan. 

• Återremiss remissyttrande - Stärk demensvården genom att anställa en 
demenssjuksköterska. Ärendet ges nr 9 i för~dragningslistan. 

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

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-30 
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§ 18 Information frän Mölnbo IF - förslag på hur Mölnbo 
lP kan utvecklas till en samlingspunkt för både äldre och 
yngre i Mölnbo 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alderbrant och Björn Andersson från Mölnbo IF presenterar förslag på hur Mölnbo IP 
kan utvecklas till en samlingspunkt för boende i Mölnbo. Man föreslår först och främst en ny 
idrottshall, den nuvarande är så pass liten att det är svårt att bedriva verksamhet. Alderbrant och 
Andersson är mycket positiva till Pershagens idrottshall och förespråkar att Mölnbo skulle :fa en 
likadan hall. Man föreslår också att idrottsplatsen i förlängningen blir en samlingspunkt med 
t.ex. konstgräsplan, multibana, plats för att sätta upp hockeyrinkar mm., i ett första läge vill man 
dock fokusera på att bygga en idrottshall. 

Mölnbo IF har skapat Framtidsgruppen som träffas och diskuterar framtida 
utvecklingsmöjligheter för både idrottsföreningen och idrottsplatsen, gruppen ska även föra 
diskussioner med skolan så att deras intressen tas till vara på då de är en stor nyttjare av hallen. 
Mölnbo idrottsförening ser positivt på framtiden och arbetar hårt för att öka intresset för 
föreningslivet i Mölnbo men ser gärna att nämnden är behjälplig med att jobba för att en 
ordentlig idrottshall ska byggas. Det finns intresse från omkringliggande klubbar att utnyttja en 
eventuell hall i Mölnbo, hallen i Pershagen är handikappanpassad och fick man en liknande hall 
till Mölnbo skulle det innebära att man kunde utveckla verksamheten ytterligare. 

Det finns sedan tidigare en detaljplan för en förskola på den plats där man föreslår lägga 
idrottshallen, den detaljplanen skulle behöva ändras och anpassas för en idrottshall och 
idrottsplats, närheten till skolan är viktig. Ordförande Björn Eriksson (S) ber Mölnbo IF att ta 
fram ett förslag på placering för en hel idrottsplats där man kan se placeringar etc. även om man 
i ett första skede bara planerar för att bygga en idrottshall. 

Kopia skickas till 
Akten 
Mölnbo IF 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande ·j 
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§ 19 Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 
2015 - äldreomsorgen 

Dm: VM 16/18 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har utfårdat föreskrift om ledningssystem för kvalitet, SOSFS 2011:9. 

6 (25) 

Socialstyrelsen definierar kvalitet enligt följande: "att en verksamhet uppfyller de krav och mål 

som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och stöd .och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter. I föreskriften om ledningssystem framgår också (7 kap. l §) att: 

"Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

dokumenteras." 

Den l januari 2011 trädde en ny lag om patientsäkerhet i kraft (SFS 2010:659), PSL. Syftet med 

Patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare och leda till färre vårdskador, oavsett om 

bristema beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag. Vårdgivaren ska 

dokumentera vad som har gjorts för att identifiera, analysera och så långt det är möjligt minska 

riskerna i vården och förebygga tillbud och negativa händelser. MAS (Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) följer tillsammans med verksamhetschefupp hälso- och sjukvården inom de 

olika boendena genom att regelbundet analysera och följa upp inkomna avvikelser. 

I Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015 redogörs för uppföljningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt resultat av det kvalitetsarbete som bedrivits inom 

nämndens verksamheter. Rapporten innehåller statistik avseende Lex Sarah-rapporter, inkomna 

avvikelser, resultat av individ- och verksamhetstillsyner, genomförd kompetensutveckling, 

egenkontroller samt en beskrivning av vilket förbättringsarbete som bedrivits utifrån brister som 

har uppmärksammats. Uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården visar att det 

bedrivs en god, säker och ändamålsenlig vård. Det finns dock förbättringsområden att arbeta 

vidare med. Uppföljningen av övrigt kvalitetsarbete visar att verksamheteroa arbetat med en rad 

. olika kvalitetshöjande aktiviteter. Det ständiga förbättringsarbetet har resulterat i nya rutiner, 

nya arbetssätt och nya organisatoriska strukturer. Det finns dock områden där verksamheterna 

måste arbeta mer systematiskt och strukturerat under 2016. 

Prioriterade utvecklingsområden inför 2016 är: 

• Avvikelsehantering 

• Riskanalysarbete 

• Samverkansprocesser 

• Fördjupad analys av offentlig statistik som ett förbättringsverktyg 

• Tydliggöra processer och arbeta med rutiner. 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande (~ 
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(forts. § 19) 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till 

Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-11 
K valitetsrapport, daterad 2016-02-11 
Patientsäkerhets berättelse, daterad 2016-01-29 
Patientsäkerhetsberättelse Oxbackshemmet, daterad 2016-01-22 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner kontorets förslag till Kvalitetsrapport 2015 
2. Nämnden godkänner kontorets förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunala pensionärsrådet 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande f'i ·.·1 
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§ 20 Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorg 
2016-2018 

Dm: VM 16/10 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är ansvarig för att kontrollera och följa upp både verksamhet i egen regi och 
verksamhet som bedrivs av privata utförare. Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är 
alla utförare av socialtjänst skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet. Detta innebär att 
utföraren har ett eget ansvar för att säkra och utveckla kvalitet i sin verksamhet. 

En andel av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen. Detta f'ar till följd att 
uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. Uppföljning är 
aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Uppföljningen 
utgår till största delen utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlag, avtal och 
godkännanden. Förutom planering av uppföljningen behöver en kommunikation ske med 
berörda parter och intressenter för att göra krav, förutsättningar och resultat kända. Berörda 
grupper kan vara brukare, patienter, leverantörer, ansvariga politiker och medborgare. 

Utgångspunkten för uppföljningen är de mål och den inriktning som anges av fullmäktige, att 
medborgare och brukare upplever att erbjudna tjänster motsvarar behoven och håller en hög 
kvalitet i förhållande till både lagstiftning och den enskildes förväntningar. År 2015 ändrades 
kommunallagen så att kommunen har skyldighet att kontrollera och följa upp kommunal 
verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare. Fullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. I 
programmet ska också anges hur mål, riktlinjer och övriga föreskrifter inom området ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Ett sådant program är under framtagande. 

Resultatet av uppföljningsarbetet är ett verktyg för såväl nämnden som utförarna för att arbeta 
med ständiga förbättringar. Syftet är att genom den föreslagna uppföljningsplanen åskådliggöra 
systemet på ett tydligt och transparant sätt. 

Ett hållbart system behöver också vara anpassningsbart om organisation, mål och 
förutsättningar förändras. Under planperioden ska riktade uppföljningar göras i alla delar av 
verksamheten vilket framgår av uppföljningsplanen. Alla verksamheter följs upp årligen. 
V artannat år sker en mer fördjupad uppföljning och vartannat år sker uppföljning utifrån bl a 
resultatet från föregående år. Uppföljningsplanen ska årligen följas upp och revideras. 

Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden antar uppföljningsplanen för verksamhet 
inom äldreomsorgen 2016-2018 i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2016 
Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgsnämnden 2016-2018 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna beslutar att anta uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-03-30 
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(forts. § 20) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande 

g (25) 
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§ 21 Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg 

Dnr: VM 16/19 

Sammanfattning av ärendet 
Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-08-27 fattades beslut av nämnden att uppdra till 
social- och omsorgskontoret att utreda och presentera förslag till en reviderad konstruktion för 
såväl taxor som avgiftsnivåer. En arbetsgrupp bestående av representanter från de berörda 
nämnderna (äldreomsorgsnämnden och omsorgsnämnden) samt de kommunala råden 
(kommunala Pensionärsrådet och kommunala handikapprådet) har i samarbete med tjänstemän 
från social- och omsorgskontoret under hösten 2015 arbetat med frågan. 

Initialt var samtliga avgifter inom äldreomsorgen samt SOL-insatser inom 
funktionshinderomsorgen föremål för utredning. Under de möten som hållits har dock en viss 
avgränsning mot hemtjänstavgiften gjorts då det är den avgift som berör flest brukare och som 
representanterna för nämnderna och råden också upplevt som ifrågasatta av brukarna. 

Avgiften för snöskottning har också lyfts inom ramen för detta arbete då denna har uppfattats 
som hög, särskilt snöfattiga vintrar. 

Arbetsgruppen har gått igenom de lagar och regelverk som styr kommunernas avgifter. 
Arbetsgruppen har ocksåjämfört Södertäljes timtaxa för hemtjänst med timtaxan för de andra 
kommunerna i länet som tillämpar timtaxa som avgiftsmodell för hemtjänsten. Jämförelse har 
också gjorts med dessa kommuner avseende kommunernas kostnad per hemtjänsttimme. 

Arbetsgruppen har sedan utrett möjligheterna att revidera hemtjänstavgiften och 
snöskottningsavgiften men kommit till slutsatsen att detta inte är möjligt i dagsläget. Social- och 
Omsorgskontorets intäktskrav har 2016 höjts med 650 000 kronor, mot bakgrund av den 
minskning av statsbidraget som kommunerna fått 2016. Minskningen görs för att uppväga 
kommunernas möjlighet till höjd maxtaxa för insatser enligt Socialtjänstlagen. 

Enligt Socialtjänstlagen, 8 kap 2 § f'ar avgifter inom kommunens socialtjänst inte överstiga 
kommunens självkostnad för insatserna. Södertäljes avgift per hemtjänsttimme står inte i paritet 
med den faktiska kostnaden för kommunen. Det finns således ingenting i den avgift som tas ut 
som strider mot socialtjänstlagen. 

Vad gäller avgiften för snöskottning så är det en insats som få personer har och än färre betalar 
för den. Det innebär att en sänkning av den avgiften skulle gagna en mycket liten del av den 
totala populationen. 

I stället för att revidera det nuvarande avgiftsystemet har arbetsgruppen sett vikten av att 
tydliggöra den nuvarande taxekonstruktionen. Genom att förklara vad en hemtjänsttimme kostar 
kommunen och skapa en transparens runt detta blir det klart för brukarna att den timtaxa som 
tas ut idag är skälig. Arbetsgruppen är av uppfattningen att brukarna vill veta vad de betalar för. 

Kontoret har, för att förtydliga avgiftsystemet, gjort en revidering av det publika 
informationsmaterial som finns gällande avgifter. 

Vidare ska kontoret göra en genomlysning av hemtjänsten tillsammans med kommunstyrelsens 
kontor i syfte att analysera orsakerna kring att nettokostnaderna inte sjunker i samma takt som 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande W 

(\\· 

Anslagsdatum 
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{forts. § 21) 

volymerna. Arbetet beräknas vara klart till2017. När detta arbete är klart kommer det bli lättare 
och mer korrekt att beräkna vad en hemtjänsttimme kostar och därmed kunna redogöra för vad 
brukarna betalar för. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-02-11 
Rapport Avgifter, daterad 2016-01-21 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att anta nedanstående förslag till beslut från 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP): 

"Social- och omsorgskontoret fick i uppdrag den 27 augusti 2014 att utreda och presentera 
förslag till en reviderad konstruktion, för såväl taxor som avgiftsnivå, och återkomma till 
nämnden senast i mars 2015. Det beslutades i mars 2015 att ärendet skulle återkomma senast i 
mars 2016 då arbetet med att utreda inte kom igång förrän våren 2015. Tanken var att 
nämnderna skulle få ett underlag för att eventuellt kunna göra en justering av avgifterna inför 
mål och budget arbetet. I uppdraget fanns inte med att förslaget skulle vara kostnadsneutralt 

Förslaget som presenteras idag belyser inte olika förslag till konstruktioner för taxor och 
avgiftsnivåer, vilka konsekvenser detta skulle få för brukarna eller de ekonomiska 
konsekvenserna. Det finns inget beskrivet om hur olika avgiftsnivåer kan se ut eller vilka 
konsekvenser det ger. 

Kommunen kommer att få sänkt statsbidrag år 2016 med 650 000 kronor. Sänkningen sker till 
följd av den förändring i Socialtjänstlagens 8 kap 5 § som ger kommunerna möjlighet att höja 
sin maxtaxa för insatser enligt Socialtjänstlagen med 220 kronor per månad. 

Förslag till beslut: 
l. Att återremittera ärendet till social- och omsorgskontoret för vidare utredning enligt det 

uppdrag som lades i augusti 2014, att presentera förslag till en reviderad konstruktion för 
taxor och avgiftsnivåer. 
Uppdraget ska redovisa olika konstruktioner för såväl taxor som vårdnivåer och dess 
konsekvenser både för brukarna och ekonomiskt. 

2. Att återkomma till nämnden senast i maj 2016 för en första skriftlig rapport. 
3. Att utreda vilka konsekvenser det sänkta statsbidraget f'ar och ge förslag om en eventuell 

höjning av maxtaxan, senast till nämnden i maj 2016." 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Att återremittera ärendet till social- och omsorgskontoret för vidare utredning enligt det 

uppdrag som lades i augusti 2014, att presentera förslag till en reviderad konstruktion för 
taxor och avgiftsnivåer. 
Uppdraget ska redovisa olika konstruktioner för såväl taxor som vårdnivåer och dess 
konsekvenser både för brukarna och ekonomiskt. 

2. Att återkomma till nämnden senast i maj 2016 för en första skriftlig rapport. 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
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(forts. § 21) 

3. Att utreda vilka konsekvenser det sänkta statsbidraget f'ar och ge förslag om en eventuell 
höjning av maxtaxan, senast till nämnden i maj 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
Järna kommundelsnämnd 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Enhöma kommundelsnämnd 

2016-03-30 
Justerandes signum 
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§ 22 Aterremiss remissyttrande - motion av Ingrid Hult 
(SD) "Stärk demensvården genom att anställa en 
demenssjuksköterska" 

Dnr: VM 15/62 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till yttrande över motionen behandlades vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 

den l mars 2016 § 30. Nämnden beslöt då att återremittera ärendet med följande uppdrag till 

social- och omsorgskontoret: 

l. Nämnden återremitterar ärendet för förtydligande av social- och omsorgskontorets svar. 

2. Nämnden uppdrar till social- och omsorgskontoret att det nya remissvaret belyser 

motionärens fråga och att kontoret förtydligar om behovet av att anställa en 

demenssjuksköterska. 

Social- och omsorgskontoret har tillsammans med N e stor F o U (forskning och utveckling) och i 

samverkan med läkarorganisationen för särskilda boenden, primärvården och geriatriska 

kliniken utarbetat ett lokalt program för vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje. 

I programmet betonas att arbetet för vård och omsorg vid demenssjukdomar utgår från: 

personcentrerad vård och omsorg, multiprofessionellt teambaserat arbete, utbildning och 

fortbildning. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den lO mars 2016 med bilagda förslag till 

yttrande daterat den 8 mars 2016 

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2016 med bilagda förslag 

till yttrande daterat den 2 februari 2016 

Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp daterad den 23 september 2015 

Äldreomsorgsnämndens beslut om återremiss 2016-03-01 § 30 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar social- och omsorgskontorets yttrande daterat den lO mars 2016 samt 

överlämnar det till kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet 

Anslagsdatum Juster~es signum 

-:- \ J--:: -
"Y 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande '''-; .<TI 
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§ 23 Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med 
utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna" 

Dnr: VM 15/61 

Sammanfattning av ärendet 

14 (25) 

Centerpartiet har, den 30 november 2015, väckt en motion i kommunfullmäktige. Förslaget är 
att kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att tillsammans med 
utbildningsnämnden genomföra en pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolor. 
Enligt förslaget ska en pilot genomoföras under ett år där två socialsekreterare arbetar på en av 
kommunens skolor med målet att utveckla och utforma en ny modell för att arbeta klientnära så 
tidigt som möjligt. 

Socialnämnden och utbildningsnämnden samverkar sedan länge genom daglig närvaro av 
socialtjänstfunktioner i skolor med förbyggande och riktade insatser. Det pågår planering för 
framtida satsning i syfte att förstärka samarbetet ytterligare mellan skola och social~änsten 
genom frekventa samverkansmöten Det finns idag utarbetade samverkansrutiner för 
socialtjänstensinsatser inom skolan. Vidare finns fältare verksamhet som är en förebyggande 
insats från socialtjänstens öppenvård, SIG-lotsar (Socialinsatsgrupp) och LUL-samordnare 
(Lagen om unga lagöverträdare) vilket är riktade insatser vid brott och konflikter i grundskolan 
för barn och unga som är mellan 11-14 år. 

Social- och omsorgskontoret samt utbildningskontoret är av den gemensamma uppfattningen att 
tidigare erfarenheter från Södertälje kommun och andra kommuner har visat att utlokalisering 
av social~änstfunktioner till skolor inte har haft lyckade resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-09 
Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna" 
daterad 30 november 2015 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-1 O 
Utbildningskontorets yttrande 2016-02-10 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-01 -28 
Social- och omsorgskontorets yttrande 2016-01-28 

Yrkanden 
Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till motionen. 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till 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 antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 som sitt eget svar på motionen 
och överlämnar till kommunstyrelsen. 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande i)J 

(S?'~ 

Just:uignum Anslagsdatum 
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{forts. § 23) 

Reservation 
Christina Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Juste~~ signum Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande ~'\ 

·,~ 
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§ 24 Remissvar- Förslag till VA-plan Södertälje kommun 

Dnr: VM 16/14 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett förslag till V A-plan för Södertälje kommun. Att ta fram en 
kommunal VA-plan är en obligatorisk åtgärd enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Kommundelsnämnderna är remissinstans för V A-planen och har därror möjlighet att lämna 
synpunkter på denna inför beslut. 

Syftet med V A-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, både 
inom och utanför verksamhetsområde för V A samt att minska miljöpåverkan och klara 
miljökvalitetsnormen, MKN, för vatten. Ett annat syfte med VA-planen är att tydliggöra de 
olika roller och ansvar som förvaltning och bolag har att skapa förutsättningar för en samsyn 
kring VA-försörjningsfrågor. Efter remisstiden bearbetas förslaget och går sedan upp till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut och antagande. 

Samhällsbyggnadskontoret som har störst kunskap i ärende har ännu inte svarat. Övriga av 
kommundelsnämndemas fackkontor tOreslår att nämnderna tillstyrker förslaget eller avstår från 
att svara varför också kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna avstår från 
att svara. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-08 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-03 
Följebrev, Förslag till V A-plan på remiss 
Vatten- och avloppsplan, Remissversion, Södertälje kommun 2016-02-08 (utan bilagor) 
Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.seN A-plan (med bilagor) 

Yrkanden 
Ingrid Waldenström (MP) yrkar på att besluta enligt kontorets förslag. 

Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att delegera beslutanderätten till presidiet för att invänta 
svar från samhällsbyggnadskontoret 

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

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Kommundelsnämnden delegera beslutanderätten i ärendet Remissvar- Förslag till V A-plan 
Södertälje kommun till presidiet för att invänta svar från samhällsbyggnadskontoret 

2016-03-30 
Justerant:{s ~ignum 

< .. . 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(forts. § 24) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum 
..... :::2 
~-~ 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande ( · . 

~,: 

(_\:. 
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§ 25 Verksamhetsplan 2016 (nämndens egna mål) 

Dnr: VM 16/15 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) presenterar förslag till 
nämndens egna mål, tillsammans med nämnden utvecklar man och förtydligar man målen till 
följande: 

Förslag till nämndens egna mäl 2016 

Nämndens 
mål 

Byggnation och 
exploatering 

Idrottshall 

Kommunikation 

Infrastruktur 

._ ______________ _ 

Mätetal 

• Besluta om ändamål för Vennebotomten, 
• Lilla Balsberga, detaljplanen vilande. 
• Visbahammar 
• Inventering av mark för näringslivet 

• Arbeta för att finansiering av detaljplan över 
lP tas upp i Mål & Budget (M&B) 2017-2019. 

• Detaljplan över lP 
• Finansiering av investering i M&B 2017 
• Projektering och byggnation 

• Utveckla dialogen med medborgare, 
företagare och föreningsliv. 

• Minst l möte med företaganden i samråd 
med Destination södertälje med lokalt 
fokus . 

, • Utöka antalet avgångar inom 
kollektivtrafiken 

· • Minimum att Behålla samtliga avgångar 

strategiska 
utvecklingsuppdrag 
för området 
Arbeta för att främja 
byggnationen och näringslivet i 
kommundelen genom: 
-Vennebotomten, fortsätta 
arbeta för en försäljning av 
marken för byggnation (av 
bostäder) . 
Kvalitativ skötsel av grön- och 
parkytor inom budgeterad ram. 
-Lilla Balsberga, ta upp 
detaljplanen vid behov. 
-Visbohammar, fortsatt 

· detaljplanearbete. 

Inventera eventuellt markbehov 
i dialog med näringslivet. 

Fortsätta arbetet för att den 
utarbetade planen över Mölnbo 
lP ska aktualiseras. 

Arbeta för att få finansiering i 
M&B för 2017 för att påbörja 
projektering och byggnation av 

. ny idrottshall vid Mölnbo lP. 

Utarbeta att en plan för 
kommunikationsinsatser med 
ekonomiska konsekvenser tas 
fram. 

Samverka med exempelvis 
Destinatlon Södertälje för att 
genomföra möten med lokala 
företagare. 

Bevaka förändringar inom 
kollektivtrafiken så att 
l. Kollektivtrafiken får utökade 

2016-03-30 
J4gust~randes signum 

-. . 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkan 
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stadsnät l bredband 
och fibernät 

inom kollektivtrafiken 
• Bevaka lcllngsiktigt 

• Utbyggnad av gcl\ng- och cykelvägnätet 
utmed väg 57 förhandling med trafikverket. 

• Ombyggnad av refug järnvägsbron, 
förhandling med trafikverket 

• Inventera behov av asfaltering av grusvägar 

• Öka trafiksäkerheten vid 
Skolvägen/Backvägen, gäng och cykelbana. 

• Placera sergeanter vid infarten till 
Telgebostäder (TB), Skolvägen för att höja 
trafiksäkerheten. 

• Att bygga stadsnät till TB skolvägen och 
Krokvägen 

• Att genom !T-strateg ge Teige nät i uppdrag 
att utföra en kundundersökning om 
behov/vilja att anlägga bredband i värdinge
Mölnbo 

• Fä en fungerande bredbands- och 
fibernätslösning för verksamheterna och 
medborgarna. 

Nämndens mål följs upp i boksluten. 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att: 

förbindelser, 
2. Minimum att det inte sker 
nägra försämringar för 
Vcllrdinge-Mölnbos invcllnare. 

Arbeta för att gcl\ng- och 
cykelvägnätet byggs ut i 
samband med ombyggnad av 
väg 57 mot Järna och Gnesta. 
Sbk förhandlar med 
Trafikverket. 

Genomföra en inventering av 
asfalteringsbehov. 
Arbeta för 
trafiksäkerhetshöjande elitgärder 

. p§ bl a Skolvägen/Backvägen. 

Med hj älp av !t-strategen: 
Göra en inventering av 
nuvarande bredbands- och 
fibernätsstruktur. 

Genomföra en 
kundundersökning om intresse 
av bredband- och fibernät i 
Vcllrdinge-Mölnbo. 

Samarbeta med Telge Bostäder 
för att bygga ut stadsnätet till 
TB:s bostäder pcll Skolvägen och 
Krokvägen. 

l. Godkänna förslag till nämndens egna mål 2016 från (S)(V)(MP) med de ändringar som 
fastslagits under sammanträdet. 

2. Uppdra till samordnare Alexander Högberg att genomföra de ändringar som nämnden 
beslutat om. 

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

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner förslag till nämndens egna mål2016 från (S)(V)(MP) med de 

ändringar som föreslagits under sammanträdet. 
2. Nämnden uppdrar till samordnare Alexander Högberg att genomföra de ändringar som 

nämnden beslutat om. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-03-30 
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(forts. § 25) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Alexander Högberg/Kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum 

~~ 
'o~\;-

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande \r : 

CY\. 
_ ,,."-' 
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§ 26 Ekonomisk information 

Dnr: VM 16/04 

Underlag 
Managementrapport februari 2016. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justeraljldes signum Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Äldreomsorgsnämnden 

• 2015-12-08 § 165 "Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, rekommendation 
KSL/12/0166-35 

• 2015-12-08 § 167 "Återremiss av brukarinflytande inom hemtjänsten" 
• 2016-03-01 § 26 "Översyn av taxor och avgifter" 

• 2016-03-01§ 27 "Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse" 
• 2016-03-01§ 28 "Hemtjänstprojekt- Digitala funktioner" 

• 2016-03-01 § 29 "Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018" 

Socialnämnden 

• 2016-03-01 § 20 "Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättele 2015" 

Kommunfullmäktige 

• 2015-12-17 § 232 "Mål och budget 2016-2018 samt taxor och avgifter 2016" 
• 2015-12-17 § 259 "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv" 
• 2015-12-17 § 261"Återinför Familjecentralerna i Södertälje" 
• 2015-12-17 § 262 "Öka tillgången tillinternetför södertäljes seniorer" 
• 2015-12-17 § 263 "Bättre städning inom ramen för beviljad Hemtjänst" 
• 2015-12-17 § 265 "Val" 
• 2015-12-17 § 9, "landsbygdsvision 2025" Svar på motion av Centerpartiets fullmäkt igegrupp 

Omsorgsnämnden 

• 2015-12-10 § 128 Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om 
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård" 

• 2016-03-03 § 6 "Översyn av taxor och avgifter 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Överklagan avseende Edesta 1:5, Dn r VM 15/59 samt VM 15/60, SBN i015-00243 samt SBN 
2015-00242 

Frista Mölnbo Friluftsgård 

• Bilaga till bidragsansökan "Redogörelse för elkostnad 2015", 2016-02-03 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

• 2016-02-25 § 7 "Val av representant till föreningsbidragsberedningen" 

Järna kommundelsnämnd 

• 2016-02-23 _§ 24" Val av representant till föreningsbid ragsberedningen" 

Länsstyrelsen 

• 2016-03-15, nr 5266424-2016 Delgivningskvitto "Prövning av södertälje kommuns beslut att 
medge strandskyddsdispens för fastigheten Edesta 7:1 

Justerr des signum 

~' 2016-03-30 
Anslagsdatum 
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(forts. § 29) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justeta;rd . s signum 
'l v •,' 

i 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande~ 

({-\ · 
'~- .. .. ) 
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§ 28 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Bygglov samt startbesked, Molstaberg 1:83, Dnr 2015-01651, 2015-11-19 
• Bygglov samt startbesked, Molstaberg 1:41, Dnr 2015-01608, 2015-11-23 
• Slutbesked, Kartstället 3, Dnr 2015-01920, 2015-11-20 
• Slutbesked, Vårdinge-Väsby 1:18, Dnr 2014-00031, 2015-12-14 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 16-01 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 20 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 16-10 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 16-11 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-12, nr 16-12 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-02, nr 16-13 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-26, nr 16-16 
• Bygglov samt startbesked, Balsberga 4:20, Dnr 2015-00285, 2015-12-18 
• Slut besked, Balsberga 7:32, Dnr 2015-01843, 2016-01-08 
• Slutbesked, Ängpressen 3, Dnr 2013-00639, 2016-01-11 
• Avvisning, Hjortsberga 7:11, Dnr 2015-00478, 2016-01-07 
• Slut besked, Edesta 7:1, Dnr 2015-00501, 2016-01-18 
• Slutbesked, Hjortsberga 8:9, Dnr 2013-00596, 2016-02-18 
• Avskrivning, Edesta 1:5, Dnr 2011-02518, 2016-02-18 

Social- och omsorgskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-11-25, nr 15-14 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-12-07, nr 16-07 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-12-07, nr 16-06 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-29, nr 16-15 
• Delegationslista äldreomsorg Vårdinge-Mölnbo, 2016-01-01-2016-01-31 
• Delegationslista 2016-02-01-2016-02-29 

Kultur- och fritidskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 16-03 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-01, nr 16-02 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-07, nr 16-08 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-02-25, nr 16-14 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-03-10, nr 16-17 

Utbildningskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-12-04, nr 16-04 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2015-12-04, nr 16-05 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-01-07, nr 16-09 

Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 

.-Just~ signum 

~ 

Anslagsdatum 

2016-03-30 
Utdragsbestyrkande ~a-) 
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§ 29 Övriga frågor 

Dm: VM 16/05 

Mats Östling (S)- När kommer det att komma upp belysning vid återvinningsplatsen? 

Helena W Hildur (MP) -De toner som hörs första måndagen i sista månaden i varje kvartal, 
viktigt meddelande till allmänheten (hesa Fredrik) hörs inte längre i Vårdinge-Mölnbo, varför? 

Kopia skickas till 
Akten 
Anders Bengs/Samhällsbyggnadskontoret 
Alexander Högberg/Kommunstyrelsens kontor 

Anslagsdatum 

2016-03-30 ""'"''"""'"""''ffi . 


