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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S) 
Caroline Andersson (S) 
Susann Eklund (S) 
Ingrid Waldenström (MP) 
Ingemar Oderstedt (V) § § 66-72 
Birgitta Hammarlöf (M) 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Ingela Evegård (S) tjänstgörande ersättare för Ingemar Oderstedt (V) §§ 73-75 
Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP) 
Bo Folcker (M) 
Eva Molnar (KD) tjänstgörande ersättare för Christina Fritshammar (C) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Christer Ahrlind, controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Fahtin Alias, bygglovsarkitekt 
Kajsa De Wall, bygglovschef 
Monica Ivnäs, Destination Södertälje 
Vivian Ichu, controller, ledningsstöd-ekonomi och kvalitet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-26 
·,, 
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Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-26 
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§ 66 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 92 e_ 2016-08-26 

Utdragsbestyrkande 

4 (15) 
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§ 67 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad, Skillöt 1:15 i 
Mölnbo 

Dnr: VM 16/39 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för ett enbostadshus om ca 190 kvm och 
en komplementbyggnad om ca 84 kvm på fastigheten Skillöt l: 15. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo medger 
ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för ett enbostadshus och en komplementbyggnad 
med villkor enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-08. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-08 
Ansökan 2016-05-10 
Karta 2016-05-10 
Skrivelse 2016-05-1 O 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Strandskyddsdispens medges i efterhand för ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad på fastigheten Skillöt l: 15 med motivering enligt kontorets 
bedömning samt med stöd av 7 kap. 18 c § punkt l miljöbalken. 

2. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad karta. Se bilaga l O. 
3. Tomtgränsen ska markeras med ett 50 cm högt staket eller en lika hög häck. 
4. Bostadshusets utformingen ska följa det beviljade bygglovet (dnr BL 02-0702). Se 

bilaga 4. Komplementbyggnadens utformingen ska följa ärendet (dnr. SBN-2016-
01696). 

5. Avgiften för denna ansökan är 10 680 kr. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 

Sökanden/Fastighetsägaren/ Akten/Länsstyrelsen 

Bilagor: 

1- Faktureringsunderlag 

2- Överklagandeanvisning 

3- stadsbyggnadsnämnden protokoll daterat 2000-12-19 

Anslagsdatum 

2016-08-26 
Utdragsbestyrkande 
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4- Beslut om bygglov daterat 2003-01-14 
5- Fastighetsreglering daterat 2003-01-10 
6- Flygfoto från 2005 
7- Flygfoto från 2010 
8- Yrtreandet från miljökontoret daterat 2016-07-11 
9- Anmälan till åklagarmyndigheten 
l 0- T amtplatsavgränsning 

Justerandes signym Anslagsdatum 

2016-08-26 
Utdragsbestyrkande 

6 (15) 
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§ 68 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Bygglovschef Kajsa De Wall presenterar sig för nämnden. De Wall tillträdde som ny 
bygglovschef i Södertälje den l mars 2016, innan dess arbetade hon i Nynäshamns kommun. De 
Wall beskriver hur kontoret nu ser över enhetens arbetssätt och rutiner och hon hoppas att det 
kommer att märkas en förändring i kortare handläggningstider och nöjdare sökanden. Under 
våren har det varit stor press på handläggarna och man har nu anställt 5 nya 
bygglovshandläggare. De Wall välkomnar nämnden att bjuda in handläggare från 
bygglovsenheten för att få information om aktuella ärenden och hoppas att det kommer att vara 
lättare att följa upp ärenden efter de ändrade rutinerna. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kaj sa De Wall, bygglovschef 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-08-26 
Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Information från Destination södertälje 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Ivnäs från Destination Södertälje presenterar sig själv. Hon efterträdde Jeanette Lewald 
i april2016 och ansvarar för Destination Södertäljes frågor vad gäller kommundelarna, 
landsbygdsfrågor och företagarklimat 

Kopia skickas till 
Akten 
Monica Ivnäs/Destination Södertälje 

Anslagsdatum 

~L 2016-08-26 

Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst 

Dnr: VM 16/3 8 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 3 februari 2014 beslut om att avsluta valfrihetssystemet enligt 
LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Istället uppdrogs åt äldreomsorgsnämnden, 

omsorgsnämnden och de fyra kommundelsnämnderna att utifrån en upphandling enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) införa en ny modell för utförande av hemtjänst. 
Upphandlingen skulle gälla för två år och en utvärdering presenteras efter 18 månader. Avtalet 
med utförarna ger möjlighet till förlängning l+ l år. 

I föreliggande rapport görs en uppföljning av den nya modellen för utförande av hemtjänst, som 

följde av den upphandling som gjordes utifrån LOU. Rapporten redogör för effekterna av den 
nya modellen, med utgångspunkt från de målsättningar som kommunfullmäktige satte upp för 
den nya modellen. Sammantaget visar resultatet av uppföljningen att målsättningarna har 
uppfyllts. 

Social- och omsorgskontoret avser att förlänga avtalen med de privata utförarna av hemtjänst. 
Inför kommande ställningstaganden avseende upphandling av hemtjänst behöver dock mer 
analyser göras. Exempelvis behöver en fördjupad analys av effekter av den modell som nu 
tillämpas göras, inklusive nuvarande ersättningssystem. Likaså behöver ny kunskap och 
eventuella förändringar i regelverk, som kan följa av pågående statliga utredningar, beaktas i 
kommande analyser. Kommunförvaltningen föreslår att kontorets uppföljning av ny modell för 
utförande av hemtjänst godkänns. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-02 
Rapport "Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst" 2016-08-02 

Yrkanden 
Andreas Wang Ellefsen (M) yrkar på att nämnden beslutar att de har tagit del av rapporten utan 
att godkänna den. 

Göran Lidman (SD), Eva Molnar (KD), Ingrid Waldenström (MP), Ingemar Oderstedt (V) samt 
ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till Wang Ellefsens (M) yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tar del av uppföljningen av ny modell för utförande av hemtjänst. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ {L 2016-08-26 

Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Yttrande över förvaltningens underlag till mål och 
budget 2017-2019 

Dnr: VM 16/36 

Sammanfattning av ärendet 

10 (15) 

I samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 presenterades den 15 

juni 2016 överlämnades underlaget för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 

31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

De senaste åren har kommunen successivt ökat sitt budgeterade resultat och i årets underlag föreslår 

förvaltningen att den inslagna vägen fortsätter. Stabila resultat och tydliga finansiella mål är viktiga får 

god ekonomisk hushållning, vilket i sig är en fårutsättning får att kunna bedriva en stabil och kvalitativ 

verksamhet i linjen. För att säkra en hållbar välfärd är det dock viktigt att kommunen i högre grad tar ett 

samlat grepp kring de tre hållbarhetsdimensionema. 

Efter tio år av högt flyktingmottagande går antaletjust nu ner. Det är dock mycket osäkra och 

svårprognostiserade siffror. Ett lägre flyktingmottagande möjliggör dock får kommunen att fokusera mer 

intensivt på en hållbar välfärd. Förvaltningens underlag innehåller i år tre definierade strategier utifrån 

det extra statsbidrag som regeringen utlovat och som med tiden ska bli en permanent ökning av 

statsbidraget. För att kunna leverera en hållbar välfärd bör det extra statsstödet nyttjas får särskilt riktade 

insatser och inte fårdelas ut som en generell ökning av nämndbidragen. 

De senaste tre åren har kommunen amorterat ca l, 7 m dr på den externa låneskulden, och även 2016 

pekar mot en amortering. Trots det har kommunen fortfarande den högsta nettokoncernskulden per 

invånare i Sverige. Under budgetperioden är investeringsnivåerna fortsatt höga. Låneskulden väntas 

uppgå till drygt l O, l m dr vid periodens slut. Investeringshorisonten har sträckts ut till tio år får att 

underlätta planeringen och möjliggöra mer realistiska prognoser. Förra årets kvalitativs 

investeringsprocess har lagt grunden får en smidigare process i år. Det är viktigt att fortsätta på den 

inslagna vägen gällande en kvalitativ, transparent och lättförståelig process. 

Arets Förvaltningens underlag innehåller inga effektiviseringar, en generell pris-och löneuppräkning på 

l procent, särskilt riktade lönesatsningar mot prioriterade grupper samt att äldreomsorgen lyfts över från 

kommundelarna till äldreomsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-08-11 

Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019- PM inkl. bilagor 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att besluta att nämnden har tagit del av förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår från eget ställningstagande till förmån för 
den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Ingrid Waldenström (MP) och Ingemar Oderstedt (V) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

1J e__ 2016-08-26 
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Deltar ej i beslutet 
Moderatema deltar inte i beslutet. 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 

11 (15) 

Nämnden har tagit del av förvaltningens underlag till Mål och Budget 2017-2019 och avstår 
från eget ställningstagande till förmån för den fortsatta mål och budgetprocessen. 

Särskilt yttrande 
Moderatema lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 71A 
Sverigedemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga§ 71B 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi/lek 

Justerandes signum Anslagsdatum 

<B.J-- 7& ~ 2016-08-26 
Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 16/04 

Ingemar Oderstedt (V) informerar om att han, per mail, kommer att skicka en skriftlig 
redogörelse för situationen vid Solviksgrindar. Informationen ska delges nämndens ledamöter 
samt presidierna i Hölö-Mörkö samt Järna kommundelsnämnd. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-26 
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§ 73 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-05-30 § 111 ""Behovsprövning för särskilt boende" Svar på 

motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD)" 

• Protokollsutdrag 2016-06-20 § 124 "Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 
april 20 16" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2016-06-17 § 139 "Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje 

kommun" 

• Protokollsutdrag 2016-06-17 § 140 "Redovisning av uppdrag avseende behovet av 
boende anpassat för äldre" 

Ä Id reomsorgsnä m n den 
• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l O l "Utredningsuppdrag om mötesplatser" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 02 "Överenskommelse mellan hälso- och 
sjukvårdförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting 
och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna" 

• Protokollsutdrag 2016-06-16 § l 03 "Ny ersättningsnivå för hemtjänst" 

Länsstyrelsen 
• Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 8 juli 2016 om upphävande av Södertälje 

kommuns dispensbeslut för fastigheten Edesta 7:1, 2016-08-02 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum 

~ ~ 2016-08-26 

Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• startbesked och fastställande av kontrollplan, Molstaberg 1:19, SBN 2016-00024, 2016-06-14 
• Slutbesked, Molstaberg 1:74, SBN 2015-02341, 2016-06-28 

• Slutbesked, Östersättra 3:11, SBN 2015-01876, 2016-06-27 

• startbesked för installation av eldstad, Hartassen 1, SBN 2016-01593, 2016-06-23 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-07 nr 16-19 

• Bygglov med startbesked, Molstaberg 1:100, SBN 2016-00723, 2016-07-14 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-08-16, nr 16-21 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-06-20 nr 16-20 

Social- och omsorgskontoret 

• Delegationslista perioden 2016-07-01-2016-07-31 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 

'"~'""'" '''""~ 
Anslagsdatum 

2016-08-26 
Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Övriga frågor 

Dnr: VM 16/05 

Politikerhörna n 
Ordförande Björn Eriksson (S) tar upp frågan om att starta en politikerhörna på biblioteket i 
Mölnboskolan. En enad nämnd väljer att, i nuläget, avstå från att arrangera politikerhörna. 

Ätervinningsstationen 
Mats Östling (S) lyfter frågan om belysning på återvinningsstationen. Sekreteraren ges i 
uppdrag att kontrollera hur avtalet mellan samhällsbyggnadskontoret och det företag som 
ombesörjer återvinningsstationen ser ut samt att ta reda på hur det fungerar på andra 
återvinningsstationer i Södertälje kommun. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-08-26 
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V ARDINGE-MÖLNBO KOMMUNDELSNÄMND 

SÄRSKILT YTTRANDE 
2016-08-23 

Ärende 9 

YTTRANDE ÖVER FÖRVALTNINGENs UNDERLAG, MAL OCH 
BUDGET 2017-2019 

Sammanfattning av ärendet 
l samband med att förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019 
presenterades den 15 juni 2016 överlämnades den för politisk beredning. 
Nämnderna ges tillfälle att senast den 31 augusti yttra sig till kommunstyrelsen över 
förvaltningens underlag. 

Ärendet 
l rubricerade ärende har vi tagit del av kontorets yttrande gällande förvaltningens 
underlag till Mål och Budget 2017-2019 som nämnden ska ta ställning till. 

För Moderaternas del har vårt budgetarbete precis börjat och med anledning av det 
fortsatta arbetet vill vi ha handlingsutrymme att självständigt kunna utforma vårt 
budgetförslag. Därför väljer vi att inte delta i beslutet och inger som förklaring detta 
särskilda yttrande. 

Nya Moderaterna i Södertälje! 

. ~~!:~VRIL Jf.cw.w.~ t~ .. 
Bl~itta J-iamm~rlöf (M) 

/.~~ i 
. . .' - ---~ ' .r:\' .... .,. .f - - y ..... .... i '/ 

f .· ,v· V vi/V\ ~1i· '-~- / ( ! j X....--.._ .. . . ; .................................. ; ..... . 
Andreas Wang · Iletsen (M)' 



Särskilt yttrande till ärende "Yttrande över förvaltningens underlag till Mål 

och Budget 2017-2019" behandlat på Mölnbo-Vårdinge kommundelsnämnd 

den 23 augusti 2016. 

SD vill uttrycka besvikelse över faktum att av dokumentet Mål och Budget 2017-2019 framgår att den 

styrande koallitionen S,V,MP saknar planer på att i kommundelen uppföra en idrottshall och 

renovera duschar i Mölnboskolan. 

Göran Lidman SD 

södertälje 25 augusti 2016. 


