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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) 
Caroline Andersson (S) 
Susann Eklund (S) 
Ingrid Waldenström (MP) 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammarlöf (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP) 
Margareta J onze (V) 
Bo Poleker (M) tjänstgörande ersättare för Andreas Wang Ellefsen (M) 
Morgan Liljebrand (FP) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Josefine Schiitzer, sekreterare 
Asa Tjusberg, exploateringsingenjör 
Juhani Selvani, Eneby Bygg AB 
Detlef Henkel, Respons arkitekter ab 
Maria Soopöld Lilliebladh, resultatenhetschef social- och omsorgskontoret 
Anna Gustavsson, trafikplanerare 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 30 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• l O. Information - Stockholm läns folkhälsopolicy 

Tillkommande ärenden 
• Ansökan om föreningsbidrag 2016 Nattvandrarna i Mölnbo- ärendet ges nr lO i 

föredragningslistan 

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

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-29 

4 (16) 
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§ 31 Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering 
av fastigheten kvarteret Skolbänken i Mölnbo, Södertälje 

Dnr: VM 16/24 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har haft tre intressenter till byggnation på fastigheten skolbänken 
21-24. Kontoret har bedömt de inkomna förslagen utifrån gällande markanvisningspolicy och 
föreslår att kommunen upprättar intentionsavtal med exploatören, Eneby Bygg AB tillsammans 
med arkitektbyrån Respons Arkitekter AB. Avtalet innebär i korthet att exploatören, under 6 
månader ges möjlighet att närmare utreda byggnadsutformning, efterfrågan mm för att därefter 
få möjlighet att köpa fastigheterna. 

Det aktuella området föreslås bebyggas med ca 30 lägenheter i storlekar från 1-3 rum och kök. 
Byggnaderna ska anordnas enligt radhusprincipen och placeras i enlighet med platsens topografi 
och vegetation. Upplåtelseformen ska vara hyresrätt. 

Priside för fastigheterna är ca 4 500 000 kr. 

Intentionsavtalet beslutas och godkänns av Tekniska nämnden men innan avtalet föreslås för 
nämnden ber kontoret att Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd ger sitt godkännande. 

Beslutsunderlag 
Samhälls byggnadskontorets tjänsteskri ve l se 20 16-03-3 O 

Förslag till intentionsavtal 

Översiktskarta 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker samhällsbyggnadskontorets förslag att upprätta intentionsavtal med Eneby 
Bygg AB och arkitektbyrå Respons Arkitekter AB och överlämnar till Tekniska nämnden för 
godkännande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Asa Tjusberg/sarnhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-29 
v 
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§ 32 Utredning av ansvar för äldreomsorgen i södertälje 
kommun 

Dnr: VM 16/22 

Sammanfattning av ärendet 
stadsdirektören fick i Mål & budget 2016-2018 i uppdrag att under 2016 utreda huruvida 
nuvarande modell med fem nämnder som är ansvariga för äldreomsorgen medger jämlika 
förutsättningar i hela kommunen samt innebär ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade 
ekonomiska- och administrativa resurser. 

Nämnderna föreslås tillstyrka kommunstyrelsens kontors förslag. Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna rapporten och uppdra åt förvaltningen att inarbeta förslaget i Mål och Budget 2017-
2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors rapport den 23 mars 2016 

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den29mars 2016 

Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna den 24 november 2014 

Revisionsrapport 7/2015 

Yrkanden 
Christina Fritshammar (C) yrkar avslag till kontorets förslag. 

Eva Molnar (KD) stödjer Christina Fritshammars (C) yrkande om avslag. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggsyrkande att 
kommundelsnämnden ska få information om äldreomsorgen i samband med delårsboksluten. 

Göran Lidman (SD) stödjer Birgitta Hammarlöfs (M) yrkande. 

Ingemar Oderstedt (V) yrkar bifall till kontorets förslag med tilläggsyrkande att 
kommundelsnämnden ska få information om äldreomsorgen i samband med delårsboksluten. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden 
besluta i enlighet med (M)(SD) och (V). 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
l. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag. 
2. Kommundelsnämnden ska få information om äldreomsorgen i samband med 

delårsboksluten 3 gånger per år. 

Reservationer 
Christina Fritshammar (C) reserverar sig till protokollet till förmån för sitt eget yrkande. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-29 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Albin Lindström 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 
Social- och omsorgskontoret/Kjell Sjundemark 
Järna kommundelsnämnd 
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 
Enhöma kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 

7 (16) 
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§ 33 Uppföljning- Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-
2018 

Dnr: VM 16/23 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorgsnämnden upprättar årligen en boendeplan för den kommande treårsperioden med 
beräkning av utbyggnadsbehovet för kommande tioårsperiod. Boendeplanen är underlag för 
arbetet med Mål och budget. Utgångspunkten för planeringen är den befolkningsprognos som 
årligen fastställs av kommunstyrelsen. Boendeplan för perioden 2017-2019 utformas i maj/juni 
2016 efter den befolkningsprognos som fastställs i maj 2016. 

I enlighet med boendeplanen 2016-2018 skulle en utbyggnad med nio lägenheter på Wijbacken 
i·Hölö genomföras 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter vara klart 
2017. A v uppföljningen framgår att inflyttning i utbyggnaden på Wijbacken ska ske tidigast i 
början av december 2016. Tidsplan för inflyttning i det nya vård- och omsorgsboendet med 54 
lägenheter är tidigast april 2018. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-06 med rapport 2016-04-06 

Äldreomsorgsnämndens beslut 2015-08-26 § 96 

Boendeplan 2016-2018 

Yrkande 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att nämnden mottagit uppföljningen utan att godkänna 
den. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden mottar uppföljningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokumentet 
( utbildningskontoret) 

Dnr: VM 13/53 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppföljning som genomförts utifrån de 
sanktioner som är möjliga utifrån skollagen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-08 

Bilaga l: Sammanställning av uppföljningens resultat 

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

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerrandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-29 

9 (16) 
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§ 35 Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare 
(ut bi Id n i ngskontoret) 

Dnr: VM 16/25 

Sammanfattning av ärendet 

10 (16) 

Patientsäkerhetslagen (2010:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso- och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäkerhetsberättelsen för 2015 redovisas hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-07 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016-03-0 l 

Bilaga, Kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun 2015-12-08 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare, daterad 2016-03-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-04-29 
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§ 36 Ansökan om föreningsbidrag 2016 Nattvandrarna 
Mölnbo 

Dnr: VM 16/26 

Sammanfattning av ärendet 

11 (16) 

Nattvandrama i Mölnbo har ansökt om projektmedel for att hyra in en fritidsledare på 
deltidstjänst till Fredagsgården. Kostnaden skulle bli 112 000 kr for perioden 2016-05-04-
2017-05-03. 

Målet med projektet är att skapa en bättre kontinuitet i den ordinarie driften av Fredagsgården 
samt att ge förutsättningar för ungdomarna att ta del av verksamheten. Ansökan gäller en tjänst 
om 10 timmar/vecka for en tid av 40 veckor/år. 

Projektets längd är 12 månader med projektstart 4 maj 2016. Projektet kommer att utvärderas i 
december 2016. 

Styrelsen ansvarar for projektledning och har fullt redovisningsansvar till nämnden. Om 
projektet inte når upp till målen kommer resterande bidrag inte tas ut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-21 

Kultur- och fritidskontorets forslag till avtal 

Bidragsansökan från Nattvandrama i Mölnbo 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nattvandrama i Mölnbo beviljas bidrag med 112 000 kronor for år 2016 enligt villkor i 
upprättat avtal. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 

Nattvandrama i Mölnbo 

Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Förslag till yttrande över remiss inför 
trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 

Dnr: VM 16/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande fått Trafikförvaltningens/SLs remiss "Remiss inför 

12 (16) 

trafikförändringar i SL-trafiken 2016/20 17". Ärendet tas upp av Kommundelsnämnderna, 

stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i sina beredningar för att utgöra underlag till 

Kommunstyrelsens yttrande i samband med sammanträdet den 25 maj 2016. 

Synpunkter har även inkommit från kommunens Handikappråd och Pensionärsråd. 

Södertälje kommun redovisar i sitt yttrande en sammanställning av generella synpunkter på 

behov i landstingets arbete med kollektivtrafiken samt, i prioriterad punktform, 

trafikförändringar inför T17 (december 2016). Yttrandet berör det totala kollektivtrafikutbudet 

Trafikutövaren kan med de nya incitamentsavtalen föreslå förändringar utöver dem som 

omnämns i denna årliga remiss. Det urholkar samarbetsprocessen och remissförfarandet. 

Kommunens prioriteringar kan inte meddelas på ett tydligt sätt som hörsammas. Vi kräver 

tydlighet och konsekvens i samarbetet och förutsätter att SLL delger Nobina dessa synpunkter. 

Att Nobina tar till sig synpunkter i detta yttrande är underförstått. 

Det nya incitamentsavtalet för busstrafiken skulle medföra att dialog förs med trafikoperatören 

och lokala anpassningar kan göras. Erfarenheten så här långt är att det krävs en hel del arbete 

för att leda till den positiva utveckling kommunen såg framför sig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29 

Trafikförvaltningens remiss (Södertäljes delar) inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 

Trafikförvaltningens remiss Bilaga l (Södertäljes delar) ang trafikavtal Södertöm 2016/2017 

Yttrande Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet 

Förslag till kommunens yttrande över remissen 2016-03-18 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker kontorets förslag till yttrande. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-04-29 

Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Ekonomisk information 

Dnr: VM 16/04 

Underlag 

Manangemen trapport mars 2016 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 

13 (16) 
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§ 39 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 16/04 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om förhandsbesked för bygglov beträffande 
fastigheten Edesta 7: l som tidigare dragits ur dagordningen, samhällsbyggnadskontoret har gett 
besked om att ärendet kommer upp till nämnden till junisarnrnanträdet. Ordföranden informerar 
också om att han inte har någon ny information angående de två tidigare beslut som nämnden 
fattat för fastigheten Ed e sta 7: l. 

Ingemar Oderstedt (V) meddelar medskick till kontoret att de måste hanetera det kommande 
bygglovsärendet gällande Edesta 7: l synnerligen noggrant och se över de juridiska aspekterna. 

Birgitta Hammarlöf (M) informerar angående text om Vårdinge-Mölnbo kommundel i 
broschyren Vårt Södertälje som skickas ut till nyinflyttade kommunmedborgare. Nämnden har 
kontaktats för att komma med förslag på ändringar och tillägg i texten från 2015. Nämnden 
diskuterar förslag till ändringar och tillägg. Caroline Andersson (S) ges i uppdrag att 
sammanställa förslagen och skicka till ansvarig tjänsteman. 

Kopia skickas till 
Akten 

Sarnhällsbyggnadskontoret/Lars-Erik Sarveli 

Kommunstyrelsens kontor/ Asa lbrahim 

Justerander signum 

~J-

Anslagsdatum 

f\ ~ 2016-04-29 

Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
• § 35 ""Vinnande måltider även i äldreomsorgen" Svar på motion av Veronica 

Westergård (KD)" 

Järna kommundelsnämnd 
• § 44 "Utredning om ansvar för äldreomsorg" 

• § 4 7 "Översyn av taxor och avgifter- äldreomsorg" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll l 2016-04-26 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 16 (16) 

§ 41 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Avskrivning, Edesta l :5, Dnr 2016-00587, 2016-04-07 

• Startbesked, Usta 3:18, Dnr 2016-00181 , 2016-03-23 

• Bygglov samt rivningslov, Molstaberg l :19, Dnr 2016-00024, 2016-03-23 

• Startbesked för lovfri åtgärd, Adjunkten 2, Dnr 2015-02619,2016-03-21 

• Protokoll från samråd och beslut om kompletterande villkor för kontrollerna samt beslut 

om kompletterande villkor för kontrollerna, Nysund l :3, Dnr 2015-01641, 2016-02-26 

• Bygglov samt startbesk ed, Mölnbo l :7, D nr 2015-00692, 2016-02-25 

• Bygglov samt startbesked, Molstaberg l :74, Dnr 2015-02341, 2016-03-07 

• Bygglov, Usta 3:18, Dnr 2016-00181,2016-03-08 

• Anmälan avvisas, Molstaberg 3:52, Dnr 2016-00924, 2016-04-20 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista äldreomsorg vårdinge 2016-03-01-2016-03-31 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-04-29 
Utdragsbestyrkande 


