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§ 42 Fastställande av dagordning 

Utgående ärenden 
• Ärende 6A. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7: l i 

södertälje utgår från dagordningen. 

Tillkommande ärenden 

• Inventarier till studio för särskilt stöd, ärendet ges nr IlA i föredragningslistan. 

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

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 43 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten 
Hjortsberga 8:74 i Mölnbo 

Dnr: VM 16/30, SBN 2016-0933 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Igor Voulfovitch, Borgvägen 16, 131 3 7 
Nacka. Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad. 

Kontoret föreslår att strandskyddsdispens ges för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad på fastigheten Hjortsberga 8:74 vid Långsjön i enlighet med 
situationsplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-13 
Ansökan inkom 2016-04-14 
situationsplan inkom 2016-04-14 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens beviljas får rivning och nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad med motivering enligt kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § 
miljöbalken. Som tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den 
sydvästra delen (markerad på bilagd karta) av fastigheten Hjortsberga 8:74. 

Beslutet expedieras till: 

B yggherren/Sökanden 

Akten 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Tomtplatsavgränsning 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 44 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, Usta 3:2 i Vårdinge 

Dnr: VM 16/31, SBN 2016-0493 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus har inkommit till 

Samhällsbyggnadskontoret. 

6 (17) 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt denna tjänsteskrivelses 

villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13 

Ansökan inkom 2016-03-02 

situationsplan inkom 2016-03-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden meddelar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-
05-13 positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med stöd av 9 
kapitlet 17 § (PBL 2010:900). 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!Byggherren 
Fastighetsägaren 
Kommunekolog Carolina Hillerdal 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Edesta 5:1, Usta 3:17, Hjortsberga 7:23, Usta 3:18 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Bilagor: 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Yttrande från remissinstanser 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 45 Rapport risk- och sårbarhetsanalys 
(utbildningskontoret) 

Dnr: VM 16119 

Sammanfattning av ärendet 

7 (17) 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Denna 
analys ska följa myndigheten får samhällsskydd och beredskaps, MSB, föreskrifter om 
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalysers struktur och redovisas till länsstyrelsen. 

En sådan analys är genomförd på utbildningskontoret tillsammans med utvalda representanter 
från ledningsgrupp och stab under ledning av säkerhetsenheten genom Security Solution 
Seandinavia AB. Rapporten innehåller en riskbedömning, konsekvensbeskrivning/sårbarhets
och fdrmågebedömning. Rapporten avslutas med en analys av risker samt identifierade 
bristområden. Security Solution Seandinavia AB har i rapporten lämnat rekommendationer till 
kontoret att fokusera på att åtgärda brister inom området hög risk och ta fram en handlingsplan. 
Detta bör, så långt som möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom 
skol verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-05 
RSA-rapport utbildningskontoret (ledning) (omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § 
offentlighet och sekretesslagen) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner rapporten samt ger kontoret i uppdrag att före årsskiftet 2016/2017 
presentera en handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

/) Anslagsdatum 

9J L_ 2016-06-08 
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§ 46 Inventarier till studio för särskilt stöd 

Dnr: VM 16/3 3 

Sammanfattning av ärendet 
Mölnboskolan behöver utveckla sitt arbete med särskilt stöd och planerar därför att starta en 
studio där särskild undervisning för barn i behov av särskilt stöd kommer att bedrivas. 
Utvecklingen passar dessutom bra in i skolans verksamhetside som handlar om att arbeta med 
olika pedagogiska miljöer. 

Skolan behöver, av den här anledningen, inreda ett rum i skolan som möter behoven hos elever i 
behov av särskilt stöd. Rummet finns redan avsatt på skolan och investeringen gäller 
inredningen och satsningen på digitala medel för elever i behov av särskilt stöd. 

Enligt skollagen ska skolan brandsäkra arkivskåp. Arkivskåpet kommer att finnas i direkt 
anslutning till studion eftersom den innehåller material och information om elever i behov av 
särskilt stöd. 

Datorutrustningen är datorer, inte läsplattor, till personal och elever samt projektorer och 
liknande för att utöka möjligheter att erbjuda pedagogiska verktyg till elever i behov av särskilt 
stöd. 

Kontorets förslag är att nämnden beviljar reinvesteringsanslag på l 07 tkr från nämndens 
reinvesteringsbudget 2016 till den pedagogiska verksamheten för inköp av inventarier till 
Mölnboskolan 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-31 
Reinvesteringsansökan från utbildningskontoret 2016-05-23 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beviljar reinvesteringsanslag på 107 tkr från nämndens reinvesteringsbudget 2016 till 
den pedagogiska verksamheten för inköp av inventarier till Mölnboskolan 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Harke Steenbergen 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 
Redovisning och ekonomisupparti Angelica Koponen 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
Utdragsbestyr. 
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§ 47 Information från utbildningskontoret 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdirektör Peter Fredriksson informerar nämnden om det systematiska kvalitetsarbetet. 

Inom det systematiska kvalitetsarbetet arbetar kontoret nu med att stämma av inför det nya 
läsåret. 

På Mölnboskolan arbetar man med olika utvecklingsområden, bland annat omorganiserar man 
verksamheten något for att kunna ge rektom viss administrativ avlastning och i och med det ge 
honom ett större utrymme att främst vara en pedagogisk ledare. Man arbetar också med hur man 
på skolan ska jobba med särskilda anpassningar och stöd. Resurscentrum ska under hösten vara 
närvarande i verksamheten på skolan for att se hur manjobbar med elever i behov av särskilt 
stöd, hur man använder resurserna samt hur resurserna skulle kunna användas mer effektivt for 
att säkerställa att eleverna får tillgång till resurserna fullt ut. 

Fredrikssons bild av skolan är att den huserar i en fantastisk miljö och har mycket kompetenta 
pedagoger och lärare. 

Kopia skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Peter Fredriksson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 48 skolplacering av grundskoleelever 

Dnr: VM 16/28 

Sammanfattning av ärendet 
Idag använder utbildningskontoret de boendeområden som definieras av 
samhällsbyggnadskontoret för att fastställa skolplacering av grundskoleelever. Det är 65 
boendeområden som kontoret utgår ifrån. Det nuvarande systemet är inte längre funktionellt och 
kan inte på ett flexibelt sätt möta behov och önskemål av utbildningsplatser i den utsträckning 
som krävs i framtiden. I syfte att öka flexibiliteten avseende lokalutnyttjande samt utifrån 
medborgamas önskemål om val av skola öka elevrörligheten mellan olika skolor, har nämnden 
därför uppdragit till utbildningskontoret att se över ett nytt förslag gällande skolplacering av 
grundskoleelever utifrån urvalsprinciper som kommunen ska tillämpa. Förslaget som 
utbildningskontoret har tagit fram har sin utgångspunkt i skollagen och rådande praxis gällande 
skolplacering och urvalsprinciper. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-11 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner förslaget gällande skolplacering av grundskoleelever. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 49 Information om projektet Hållbar arbetshälsa 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Zara Kvist Lindgren är projektledare för projektet hållbar arbetshälsa, projektet är 3-årigt och 
startade i november 2015. 

Anledningen till projektet är de ökade sjuktalen i hela landet, försäkringskassan förutspår runt 
80 000 nya sjukskrivningar till år 2019. Tidigare har muskulära sjukskrivningar varit den 
vanligaste anledningen till sjukskrivning men det har ändrats och nu är psykisk ohälsa istället 
den vanligaste orsaken. På 5 år har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa dubblerats, detta 
främst inom kontaktyrken där 80 % av de anställda är kvinnor, och det är framförallt kvinnor 
som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Intressant att notera är att män som arbetar 
med kvinnadominerade yrken är sjuka i samma utsträckning som kvinnorna i samma 
yrkesgrupp medan kvinnor i mansdominerande yrken är lika lite sjuka som männen i samma 
yrkeskategori. Arbetsmiljöverket har med den informationen kunnat slå fast att sjukskrivningar 
påverkas av organisationen och inte av en persons kön, så som det ibland har framställts som i 
debatten, informationen leder också till konstaterandet att förebyggande arbete inom 
organisationer kan göra skillnad. 

Projektet tittar på den forskning som finns om hållbar arbetshälsa och vad andra kommuner har 
gjort för att sänka sjukskrivningarna samt vilka resultat detta har fått . Som exempel finns 
Lidingö kommun som sänkte sin sjukfrånvaro med 30% när man införde 2 timmars träning per 
vecka under arbetstid. 

Flera korttidssjukskrivningar på varandra leder ofta tilllångtidssjukskrivningar, arbetet med att 
stävja korttidssjukfrånvaron är därför en viktig del i arbetet med att sänka de totala 
sjukskrivningarna. 

Målet för projektet är att den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är 
friska och i arbete, förväntade effektmål är bland annat att frisknärvaron ska öka samt att 
kostnaderna för korttidsjukskrivning minska. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Zara K vist Lindgren 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 50 Aterremiss - Förslag till VA-plan 

Dnr: VM 16114 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit fram ett förslag till VA-plan för Södertälje kommun. Att ta fram en 
kommunal V A-plan är en obligatorisk åtgärd enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Kommundelsnämnderna är remissinstans för VA-planen och har därför möjlighet lämna 
synpunkter på denna inför beslut. 
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Samhällsbyggnadskontoret är projektledare för V A-planen och arbetet har skett i samverkan 
med miljökontoret och VA-huvudmannen, Telge Nät. Att ta fram en kommunal vatten- och 
avloppsplan, VA-plan, är obligatoriskt enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. VA-planen 
är också ett planeringsunderlag till Framtid Södertälje, översiktsplan 2013-2030. Syftet med 
V A-planen är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, både inom och 
utanför verksamhetsområdet för VA. Andra syften är att minska miljöpåverkan och klara 
miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten och att tydliggöra de olika roller och ansvar som 
förvaltning och bolag har samt att skapa förutsättningar för en samsyn kring VA
försörjningsfrågor. Förslag till VA-plan och bilaga var på remiss till 8 april men 
stadsbyggnadsnämnden fick förlängd remisstid. Ärendet återremiterrades i 
kommundelsnämnderna då de önskade ta del av samhällsbyggnadskontorets underlag. 

Samhällsbyggnadskontorets remissvar bygger på insamlade svar från olika enheter på kontoret. 
Remissvaret finns i bifogat PM. Samma svar lämnas också till tekniska nämnden. 
Kommundelsnämnderna har även inväntat samhällsbyggnadskontorets remissvar. Övriga av 
kommundelsnämndemas fackkontor föreslår att nämnderna tillstyrker förslaget eller avstår från 
att svara varför kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnderna svarar i linje med 
samhällsbyggnadskontorets remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2016-05-12 
Tjänsteskrivelse" VA-Plan remissvar från Sbk" 2016-04-20 
PM" VA-Plan remissvar från Sbk" 2016-05-06 

Yrkanden 
Susanne Eklund (S) yrkar på att bordlägga ärendet för att vid nästa sammanträde få en 
föredragning av ärendet. 

Birgitta Hammarlöf (M), Christina Fritshammar (C) och Göran Lidman (SD) yrkar bifall till 
Eklunds (S) yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden bordlägger ärendet. 

Anslagsdatum 

2016-06-08 



Sammanträdesprotokoll l 2016-05-30 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

forts.§ 50 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 51 Delårsbokslut april 2016 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. Rapporten 

innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-24 

PM Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd- Delårsbokslut april2016 med bilaga 1-9 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändringen att man 

godkänner delårsbokslut per april 2016 (istället för 20 15) och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag med de ändringarna att nämnden 

överlämnar delårsbokslut april2016 (istället för 2015) utan att godkänna det. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och flnner nämnden besluta i enlighet med 

sitt eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden godkänner delårsbokslut per april 2016 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 

2. Nämnden ansöker om 220 tkr för att användas till gång- och cykelvägar ur 

Kommunstyrelsens markeringsbelopp l O mkr. 

Reservationer 
Birgitta Hammarlöf (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 51. 

Beslutet skickas till 
·Akten 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Sarnhällsbyggnadskontoret/Karin Skilje 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Redovisning ekonomi 
Ledningsstöd ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 91 {__ 2016-06-08 
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~moder ter a 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

RESERVATION 

2016-05-31 

Ärende nr 12 

Delårsbokslut per april 2016 för Vårdinge- Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 31 april 2016 att besluta om 
Delårsbokslut per april 2016. 

l förslaget till beslut föreslås att 

1. Delårsbokslutet ska godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen 

2. Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnd ansöker om 220 tkr till GC-vägar ur 
Kommunfullmäktiges markeringsbelopp 1 O mkr. 

Yrkande 

Vi föreslår nämnden att besluta följande: 

1. Delårsbokslut per den april 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 

2. Bifall till att ansöka om 220 tkr till G C-vägar ur Kommunfullmäktiges 
markeringsbelopp 1 O mkr. 

Då vårt ändringsyrkande gällande punkt ett inte fick gehör på sammanträdet, lämnar 
vi skriftligen vårt yrkande. 

För Nya Moderaterna 

Birgitta Hammarlöt (M) Andreas Wang Ellefsen (M) 
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§ 52 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 16/04 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om att nämnden har skickat blommor till Livskraft 
för att gratulera till Elise Lindqvist-priset som verksamheten mottog tidigare i veckan. 

Birgitta Hammarlöf (M) informerar om att hon själv och ordförande närvarade vid 
föreningsbidrags beredningen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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§ 53 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Justitieombudsmannen 

• Beslut 2016-05-20, Dnr 2415-2015, "Kritik mot kommundelsnämnden i Vårdinge
Mölnbo i Södertälje kommun för långsam handläggning av ett tillsynsärende" 

Järna kommundelsnämnd 

16(17) 

• 2016-05-10 § 71 Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun (bordlagt 
Järna kdn 2016-04-05 § 44) 

Kommunfullmäktige 

• 2016-05-02 § 66 Revisionsberättelse för 2015 för Södertälje kommun 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds presidium 

• 2016-05-17 § l Remiss- Förslag till VA-plan Södertälje kommun 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

a Anslagsdatum 

l ;c(__ 2016-06-08 

Utdragsbestyr nde 
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§ 54 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Sam h ä lisbyggnadskontoret 

• Startbesked, Sjuenda 2:4, Dnr: 2016-01049, 2016-05-11 

• Bygglov samt startbesked, Kartstället 10, Dnr: 2016-00855, 2016-05-18 

Kultur- och fritidskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanteri nr 16-18,2016-05-02 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-08 
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