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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) 
Caroline Andersson (S) 
Susann Eklund (S) 
Ingrid Waldenström (MP) §§55-56, §§58-65 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Harnmarlöf (M) 
Andreas Wang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare lngela Evegård (S) 
Mats Östling (S) 
Helena W Bildur (MP) tjänstgörande ersättare för Ingrid Waldenström (MP) §57 
Margareta Jonze (V) 
Bo Poleker (M) 
Morgan Liljebrand (FP) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) §§ 57-65 

Övriga Alexander Högberg, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

J o se fine Schiltzer, sekreterare 
Harke Steenbergen, rektor Mölnboskolan 
Ulrika Thalen, bygglovsarkitekt 
Tove Bergek, kvalitetsutvecklare social- och omsorgskontoret 
Anne Rinne, utredare 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 
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§ 55 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
• Ärende 6. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Edesta 7:1 i 

Södertälje 

Tillkommande ärenden 
• Förslag till VA-plan (ärendet bordlagt i Vårdinge-Mölnbo kdn 2016-05-31 §50), 

ärendet ges nr l OA i dagordningen. 
• Åtgärdsplan Mölnboskolan 2016, ärendet ges nr 11 A i dagordningen. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner dagordningen med ovanstående tillägg och ändringar. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

13 L 2016-06-17 
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§ 56 Åtgärdsplan Mölnboskolan 2016 

Dnr: VM 16/3 5 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 forväntas Mölnboskolan att ha en ekonomi som inte är i balans. Underskottet 
kommer vägas upp av ett planerat överskott på Mölnboskogens förskola. Det samlade resultatet 
förväntas bli en ekonomi i balans. Mölnboskolan kommer under 2016 att verkställa åtgärder 
som motsvarar besparingar om ca 960 tkr. Åtgärderna som kommer att vidtas under 2016 
forväntas ge en ekonomi i balans under 2017. Kontoret föreslår att nämnden fastställer 
föreslagen åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-02 samt bilagd åtgärdsplan 

Yrkanden 
Ordforande Björn Eriksson (S) yrkar på att minska med 4 assistenstjänster istället for 5 samt 
skjuta till medel från nämndens egen buffert, 318 tkr, for att bekosta den tillagda 
assistentjänsten samt en barnskötartjänst 

Andreas Wang Ellefsen (M) yrkar bifall till ordforandens yrkande med tillägg till protokollet att 
nämnden av princip inte ska fatta beslut i ärenden av den här typen när de kommer till nämnden 
med så kort varsel. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till ordforandens yrkande med tillägg att nämnden ska få 
en uppföljning av åtgärdsplanen i slutet av året. 

Ordforande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till de två ovanstående tilläggsyrkandena. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer åtgärdsplanen i enlighet med kontorets fårslag med den förändring 

att man minskar med 4 assistenstjänster istället for 5 samt skjuter till medel från 
nämndens egna buffert med 318 tkr for att bekosta den tillagda assistentjänsten samt en 
barnskötartj än st. 

2. Nämnden ska få en uppföljning av åtgärdsplanen i slutet av år 2016. 

Tillägg till protokollet 
Nämnden ska av princip inte fatta beslut i ärenden av den här typen när de kommer till nämnden 
med så kort varsel. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Carina Hedin 
Kommunstyrelsens kontor/ Alexander Högberg 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 
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§ 57 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus, Nådhammar 1:1 i Mölnbo 

Dnr: VM 16/34, SBN 2016-00819 

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

Samhällsbyggnadskontoret. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt denna tjänsteskrivelses 

villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30 

Ansökan 2016-04-05 

situationsplan 2016-04-05 

Jäv 
Ingrid Waldenström (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Ingemar Oderstedt (V) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-

30 positivt förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med stöd av 9 kapitlet 

17 § (PBL 2010:900). 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden/Byggherren . 
Fastighetsägaren 
Fastighetsägarna till Nådhammar l: 11 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till: 
Fastighetsägare till Nådhammar 1:12, Edesta 5:1, Nådhammar 1:8, Nådhammar 1:7, 
Nådhammar l: 11, Nådhammar l :5, Nådhammar l :l O, Edesta 7: l, Nådhammar l :9, Nådhammar 
l :12 

Beslutet expedieras till: 

Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 
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Bilagor: 

Avgiftsspecifikation 

Överklagandeanvisning 

Grannmedgivande från fastighetsägare till Edesta 7:1 daterat 2016-05-18 

7 (18) 

Grannyttrande från fastighetsägare till Nådhammar l :Il daterat 2016-05-24 och 2016-05-25 
Yttrande från remissinstans 

Utdragsbestyrkande Justerand:t;u~ Anslagsdatum 

2016-06-17 
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§ 58 Information från social- och omsorgskontoret 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tove Bergek från social- och omsorgskontor informerar om: 

Delegerade arbetsuppgifter inom hemtjänsten - uppdrag om att se över 
delegeringar som utförs ät primärvården. 

8 (18) 

Social- och omsorgskontoret har i uppdrag av äldreomsorgsnämnden att se över hur 
delegeringar, som utförs åt primärvården, kan avvecklas och vilka konsekvenser detta :far. 
Kostnaden för kommunens hemtjänst att administrera och utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter åt primärvården beräknas till drygt 3 miljoner kronor. En konsekvens av att 
sluta utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan bli att brukare upplever en otrygghet 
om fler personer besöker hemmet. Kommuner som har slutat att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter uppger att positiva aspekter är att brukaren :far tätare kontakt med 
primärvården. Effekter för hemtjänsten är att de inte behöver administrera att all personal har 
delegering och därmed frigörs tid för övrigt kvalitetsarbete. 

Uppdrag om att utveckla mötesplatser för äldre 
Äldreomsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014 § 78 punkt 3 att ge social-och 

omsorgskontoret i uppdrag att se över hur mötesplatser för äldre kan utvecklas för att erbjuda ett 

breddat utbud. I Mål och Budget 2016-2018 avsattes 5,0 miljoner för utveckling av 

mötesplatser. 

Den l mars 2016 § 28 beslutade äldreomsorgsnämnden om att införa digitala funktioner i 

hemtjänsten och att det finansieras inom budgetram. A v beslutsunderlaget framgår att 

finansiering sker genom omfördelning av medel som var avsedda för att användas till 

förebyggande arbete genom att starta fler mötesplatser. 

Social-och omsorgskontoret föreslår därför att utredningsuppdraget från äldreomsorgsnämnden 

om mötesplatser från den 24 september 2014 § 78 punkt 3 avskrivs eftersom medel saknas. 

Äldreomsorgsnämnden beslutade 2016-05-31 § 84 att bordlägga ärendet, vidare information om 

mötesplatserna kommer att tas upp som anmälningsärende för kommundelsnämnden. 

Kopia skickas till 
Akten 
Social- och omsorgskontoret/Teve Bergek 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Översyn av taxor och avgifter (äldreomsorgen) 

Dnr: VM 16/19 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Äldreomsorgnämndens sammanträde 2016-03-0 l beslutade nämnden att återremittera 

ärendet "Översyn av taxor och avgifter". Nämnden gav social- och omsorgskontoret i uppdrag 

att återkomma i maj med information om ekonomiska konsekvenser av en höjning av maxtaxan 

enligt 8 kap 5 § socialtjänstalgen, från nuvarande 1772 till 1991. Nämnden önskade få 

information om konsekvenser dels för social-och omsorgskontoret men också för brukarna. 

Utöver detta ville nämnden få information om olika taxor och avgifter för de insatser som 
omfattas av Socialtjänstlagens 8 kap 5 §. 

Den l :a juli 2016 sker en lagändring i socialtjänstlagens 8 kap 5 § som reglerar avgiftstaket för 

hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Lagändringen ger kommunerna möjlighet att 

tillämpa en högre gräns för avgifter för dessa insatser. 1 I samband med lagändringen minskas 

det statliga anslaget för kommunalekonomisk utjämning med 148 miljoner kronor. För 

Södertälje innebär detta minskade anslag med 650 tkr 2016 och uppskattningsvis det dubbla 

2017 och 2018, det vill säga l ,3 mnkr per år. 

Höjningen av maxtaxan medför en ökning av intäkterna med uppskattningsvis l ,08 mnkr per år 

för brukare med hemtjänst i ordinärt boende samt för boende på särskilt boende. Utöver detta 

kan det finnas brukare som har dagverksarnhet, snöskottning och/ eller korttidsboende. Dessa 

brukare finns inte med i de beräkningar som gjorts men höjningen kan komma att medföra att 

en del av dessa också får betala enligt ny maxtaxa vilket påverkar intäkterna positivt. 

2014 genomförde socialstyrelsen en riksomfattande kartläggning av kommunernas avgiftsystem 
för äldreomsorgen. Kartläggningen visade att det saknas en helhetssyn kring avgifterna. I 
rapporten som biläggs tjänsteskrivelsen redovisas konstruktionen av avgiftssystem för 
Stockholms Stad, Huddinge, Upplands Väsby och Södertälje. 

Rapporten innehåller också en redovisning av de ekonomiska följderna av att höja eller sänka 
den nuvarande hemtjänsttaxan på 344 kronor per timme. En sänkning av nuvarande timtaxa 
skulle medföra att social- och omsorgskontoret får ännu svårare att möta det ökade 
intäktskravet 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-02. 
Rapport, daterad 2016-05-02 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnderna noterar till protokollet att de tagit del av information om ekonomiska 

konsekvenser vid en höjning av maxtaxan enligt Socialtjänstlagen 8 kap 5 §. 
2. Nämnderna noterar till protokollet att de tagit del av information om olika 

taxekonstruktioner och timtaxor. 

1 Maxtaxan höjs från 1772 kronor per månad till 1991 kronor per månad. 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Myndigheten för Äldre och Funktionshindrade/ Pernilla Andreason 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 

10 (18) 
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§ 60 Revidering av riktlinjer för avgifter inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen 

Dnr: VM 16/19 

Sammanfattning av ärendet 

11 (18) 

Nuvarande riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen antogs 
2006-11-30 och har sedan dess reviderats vid ett tillfälle, 2007-09-04, då matavgiften för 
biståndsbedömd matdistribution ändrades. Sedan 2007 har avgiftshanteringen utvecklats och 
riktlinjerna bör ses över så att de följer aktuella lagar och föreskrifter. Det är också angeläget att 
tillse att de gällande riktlinjerna fungerar som ett stöd för avgiftshandläggarna som de kan ha 
nytta av i sitt dagliga arbete. Riktlinjerna bör ses över såväl språkligt som innehållsmässigt. 

Social- och omsorgskontoret föreslår därför nämnderna att uppdra åt social- och 
omsorgskontoret att revidera riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och 
handikappomsorgen, antagna 2006-11-30 och reviderade 2007-09-04. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-03 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att uppdra åt social- och omsorgskontoret att revidera riktlinjer för avgifter 
inom äldreomsorgen och handikappomsorgen, antagna 2006-11-30 och reviderade 2007-09-04. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Myndigheten för Äldre och Funktionshindrade/ Pernilla Andreason 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 
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§ 61 södertälje kommuns handlingsplan för att motverka 
våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck 

Dnr: VM 16/27 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för att motverka 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsens kontor har i 

samverkan med samordnare för kvinnofrid/våld i nära relationer och representanter för social

och omsorgskontoret arbetat fram ett förslag på handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Samtal har också förts med nyckelpersoner från 

utbildningskontoret, kultur-, och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret samt 

kvinnojouren/tjejjouren. Handlingsplanen ska gälla under perioden 2016-2018. Förslaget till ny 

handlingsplan bygger på regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39). Planen 

bygger också på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och råd om våld i nära relationer (2014:4). 

Det övergripande målet i kommunens nya handlingsplan är regeringens fjärde 

jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och kommundelsnämnderna föreslås 

godkänna planen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld för perioden 

2016-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-05-18 

Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-

2018,2016-05-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Förslag på ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2016-2018 godkänns. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Förslag till VA-plan (bordlagt Vårdinge-Mölnbo kdn 
2016-05-31 §50) 

Dnr: VM 16/27 

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

Samhällsbyggnadskontoret är projektledare för VA-planen och arbetet har skett i samverkan 
med miljökontoret och V A-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 
VA-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 
kommundelsnämndernas 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 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-20 
PM "VA-plan remissvar från samhällsbyggnadskontoret" 2016-05-06 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg från 
(S)(V)(MP) att: 
Eventuellt beslut om avloppsreningsverket i Mölnbo behöver belysas ur ett helhetsperspektiv 
innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Det innebär att utredningen utöver ekonomi, bör 
undersöka möjligheterna till alternativ loka/lösning, utifrån reningsgrad, slamkvalitet och 
återföring av näring till mark. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg att VA-planen inte ska 
vara utformad så att den utgör ett hinder för byggnation på landsbygden. 

Justera~~es signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

-:::::::R_ ;l 2016-06-17 
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Andreas Wang Ellefsen (M) samt Göran Lidman (SD) yrkar bifall till Fritshammars (C) 
yrkande. 

Ordfårande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till Christina Fritshammars (C) med fleras 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

14 (18) 

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

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets PM daterat 2016-05-06 som sitt yttrande över 
remissen med tillägg att: 

l. Eventuellt beslut om avloppsreningsverket i Mölnbo behöver belysas ur ett 
helhetsperspektiv innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Det innebär att utredningen 
utöver ekonomi, bör undersöka möjligheterna till alternativ lokal lösning, utifrån 
reningsgrad, slamkvalitet och återfåring av näring till mark. 

2. V A-planen inte ska vara utformad så att den utgör ett hinder får byggnation på 
landsbygden. 

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

Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L) "Tidig 
samhällsorientering viktig för ensamkommande unga" 

Dnr: VM 16/21 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalernas fullmäktigegrupp har, den 29 februari 2016, väckt en motion till 
kommunfullmäktige. Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och berörda 
nämnder i uppdrag att verka för att ensamkommande barn och unga samt asylsökande utan 
uppehållstillstånd i kommunen erbjuds samhällsinformation med fokus på demokratiska 
värderingar, individens rättigheter och skyldigheter samt jämställdhetsfrågor. 

Utbildningskontorets uppdrag är att utifrån skollag och författningar bedriva undervisning för 
barn och elever. Utifrån kapitel 2.1 N orm er och värden i Läroplanen för grundskolan (L gr 11) 
framgår att skolans mål är att varje elev: 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Med utgångspunkt i denna skrivelse får barn och unga utbildning i demokratiska värderingar 
och jämställdhet inom grundskolans ramar. I kursplanen för Samhällskunskap i grundskolan går 
dessutom följande att läsa utifrån syftet med ämnet: 

• Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 

mediala och politiska aspekter centrala. 

• Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På 

så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 

betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och 

hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

• Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och 

kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 

• Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur 

man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. 

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar fö11rogenhet med de mänskliga rättigheterna 

och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett 

demokratiskt samhälle. 

• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och 

aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. 

2016-06-17 
Jus~ignum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om 

samhällsfrågor. 

Utbildningskontoret vill verkligen understryka och bekräfta vikten av att nyanlända får en bra 
introduktion. Det är en angelägen uppgift för Utbildningskontoret, men också för hela 
kommunen. A v den anledningen deltar Södertälje i ett stort samverkansarbete med övriga 
kommuner i Stockholms län. Arbetet syftar till att stärka mottagande av nyanlända och beaktar 
tre viktiga faktorer för integration i det svenska samhället; elevernas kunskapsutveckling, 
elevernas personliga och jagstärkande utveckling och elevernas sociala utveckling och 
inkludering i det svenska samhället. Södertälje har ordförandeskapet i detta samarbete och 
ansvarig tjänsteman för samarbetets planering, genomförande och uppföljning är kommunens 
utbildningsdirektör. 

Mot bakgrund av detta ser utbildningskontoret inte att det krävs ytterligare insatser inom 
utbildningsverksamheten för att stärka upp samhällsorienteringen för ensamkommande unga så 
länge de går i skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion av Liberalemas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktigt för 
ensamkommande unga" 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-26 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnderna antar kontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 som sitt eget och överlämnar 
till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justeranc es signum Anslagsdatum, Utdragsbestyrkande 

2016-06-17 
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§ 64 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-05-31 § 80 "Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom 

hemtjänsten" 

Nacka Tingsrätt 
• 2016-06-01, Mål nr F 4418-15, Dom 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll l 2016-06-14 l södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 65 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Social- och omsorgsnämnden 
• Delegationslista perioden 2016-05-01-2016-05-31 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Slutbesked, Mölnbo 1:7, Dnr 2015-00692, 2016-05-25 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-06-17 
Utdragsbestyrkande 
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