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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordförande 
Caroline Andersson (S), l :e vice ordförande 
Susann Eklund (S) §§ 77-93 
Ingrid Waldenström (MP) §§ 76-78, §§80-93 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammarlöf (M), 2:e vice ordförande 
Andreas Wang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 
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Helena W Hi l dur (MP) tjänstgörande ersättare för Ingrid Waldenström § 79 
Margareta J onze (V) 
Bo Faleker (M) 
Morgan Liljebrand (FP) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
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Johan A Hagland, samhällsbyggnadsdirektör 
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§ 76 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Anslagsdatum 

73 e_ 2016-10-11 

Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Delårsbokslut per augusti 2016 

Dnr: VM 16/43 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen. 

Rapporten innehåller ekonomisk uppfåljning av resultat och investeringar med prognos. 

5 (24) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 42,2 mkr per augusti 2016. 

Redovisningen av periodens resultat är ett överskott på 2,1 mkr. Prognosen får helåret är efter 

volymavstämningen ett överskott med 0,9 mkr. 

Resultatet får den pedagogiska verksamheten i Vårdinge-Mölnbo visar per den sista augusti ett 

överskott med 65 tkr inklusive upparbetad semesterlöneskuld. Helårsprognosen visar på ett 

underskott på 0,5 mkr. Underskottet återfinns främst inom grundskolan pga. färre elever. Arbete 

pågår enligt åtgärdsplan får att få bort underskottet. 

Resultatet får äldreomsorgen får perioden uppgår till ett överskott på 0,3 mkr, vilket beror på färre 

dygn på korttidsboende än budgeterat. Prognosen får helåret fårväntas bli ett överskott på 0,1 mkr. 
Överskottet beror på färre hemtjänsttimmar än budgeterat. 

Det sammanlagda resultatet får perioden får kultur- och fritidsverksamhet i Vårdinge-Mölnbo är ett 
överskott på 0,2 mkr. Helårsresultat visar på ett överskott på 0,1 mkr. Nettokostnaderna minskar 

med 15 tkr, men fårändringarna varierar mellan de olika verksamheterna. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds resultat får de tekniska verksamheterna är ett överskott på 

0,4 mkr (0,3 mkr, 20 15). Det positiva resultatet fårklaras främst av höga intäkter inom gata- och 
vägverksamheten samt vinterväghållningen. Kontoret gör en nollprognos får året. 

Beslutsunderlag 
KommunstyresJens kontors tjänsteskrivelse 2016-09-28 
PM Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd- Delårsbokslut augusti 2016 med bilaga 1-9 

Yrkanden 
Ordfårande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar på att överlämna rapporten till kommunstyrelsen utan att 
godkänna den. 

Proposition 
Ordfårande Björn Eriksson (S) ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta i 

enlighet med sitt eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Delårsbokslut per augusti 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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(§ 77 forts.) 

Reservationer 
Birgitta Hammar l ö f (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 77 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
SamhällsbyggnadskontoretN era Donnert 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
Redovisning ekonomi och ledningsstöd ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-10-11 

Utdragsbestyrkande 

6 (24) 
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§ 78 Ansökan om strandskyddsdispens för tillfartsväg på 
fastigheten Visbahammar 1:6 i Vårdinge 

Dnr: VM 16/42, SBN 2016-01596 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit från Tom Kärrlander och Eva Jakobsson, 
Llitzengatan 8, 115 20 Stockholm. Strandskyddsdispens gäller får tillfartsväg. 

Kontoret föreslår att strandskyddsdispens ges får tillfartsväg i enlighet med situationsplan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-19 
Ansökan,2016-06-22 
situationsplan, 2016-06-22 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Ansökan om strandskyddsdispens beviljas får tillfartsväg med motivering _enligt 

kontorets bedömning och med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken. Som 
tomtplatsavgränsning, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, skall gälla den yta som 
tillfartsvägen upptar. 

2. Avgift l O 680kr debiteras sökanden, se bifogat avgiftsspecifikation. Räkning kommer att 
sändas separat. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 

Beslut delges(förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden!Fastighetsägaren!Länsstyrelsen i Stockholms län/ Akten 

Bilagor: 
Avgiftsspecifikation 
Överklagandeanvisning 
Tomtplatsavgränsning 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 79 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus Edesta 7:1 i Vårdinge 

Dnr: VM 16/16, SBN 2015-01304 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Edesta 7:1 i Södertälje kommun. 

Samhällsbyggnadskontoret förslår att som förhandsbesked meddelas att den föreslagna åtgärden 
inte kan tillåtas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-22 
Plnsökan,2015-05-28 
situationsplan, 2015-05-28 
situationsplan alt. l och 2, 2016-06-07 
Yttrande fr@ sökanden, 2016-08-:22 

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

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag om avslag till ansökan om 
förhandsbesked. 

Christina Fritshammar (C) yrkar bifall till att medge förhandsbesked för den föreslagna 
placeringen enligt alternativ 2. 

Andreas Wang Ellefsen (M) yrkar bifall till Christina Fritshammars (C) yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddelas att 

föreslagen åtgärd inte kan tillåtas enligt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
2016-08-23. 

2. A v gift 5 607 kr debiteras sökande, se bifogat faktureringsunderlag. Faktura skickas 
separat. 

Reservationer 
Christina Fritshammar (C) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 79A. 

Plndreas Wang Ellefsen (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga§ 79B. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglov 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
' 2016-10-11 
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(§ 79 forts.) 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning: 
Sökanden 

Beslut kungörs i post- och Inrikes tidningar (positivt beslut) 

Beslutet expedieras till: 
Akten 

Bilagor: 
Överklagandeanvisning 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 

9 (24) 
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§ 80 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: VM 16/04 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsdirektör Johan A Hagland presenterar sig för nämnden. Hagland började sin 
tjänst i Södertälje kommun den 8 juni 2016. I grunden är han planerare och har tidigare arbetat 
som samhällsbyggnadsdirektör på Ekerö. Han arbetar också som domare i mark- och 
milj ödomstolen. 

Hagland ger bilden av ett Södertälje som just nu är inne i en spännande expanderingsfas där 
man har höga mål på antalet nya bostäder som ska byggas och tuffa prioriteringslistor för 
samhällsbyggnadskontoret att arbeta efter. Det finns nu en efterfrågan på bostäder i hela 
Södertälje kommun, så har det inte tidigare sett ut. 

Nämnden tackar för informationen. 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Jahan Hagland 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 81 Resultatredovisning grundskolan 

Dnr: VM 16/09 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av resultat 

för grundskolan ske i september. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15 
Bilaga: Kommentarer till resultat, behörighet, meritvärde och andel elever som når målen 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av resultaten i grundskolan. 

Medskick till protokollet 
Nämnden vill få en återkoppling på ~ur resultaten ser ut fö~ de elever som komm~r från 
Mölnboskolan men som nu går årskurs 7-9 i Järna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Tina Hammarström 

Anslagsdatum 

2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 82 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 2017 

Dnr: VM 16/46 

Sammanfattning av ärendet 

12 (24) 

Samtliga nämnder skall ta ställning till verksamhetens taxor och avgifter för att sedan 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunen har från den l januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det 
finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen får kosta. Maxtaxan styrs av förordning 
(200 l: 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning (2015:153). 
Ändringen medför att från och med 2015-07-0 l beräknas maxtaxans avgiftstak genom ett index, 
vilket innebär att taket kan förändras inför varje år. Förordningen fastställer vad som är 
avgiftsgrundande inkomst vilket formuleras enligt nedan: 

"Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av inkomsten som överstiger ett 
belopp som beräknas genom att bastalet 42 000 kronormultipliceras med ett tal som motsvarar 
kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts 
för bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014. Beloppet avrundas till närmaste 
tiotal kronor." 

Skolverket ska, enligt förordningen, senast den första oktober varje år lämna uppgift till 
kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet 
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet. 

För närvarande (2016-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan: 

Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet 

Högsta avgift 

Barn ett l 313 kronor 

Barn två 875 kronor 

Barn tre 438 kronor 

Högsta månadsavgift för skolbarnsomsorg 

Högsta avgift 

Barn ett 875 kronor 

Barn två 438 kronor 

Barn tre 438 kronor 

Högsta avgift för år 2017 kommer att justeras i enligt med av Skolverket meddelat be~opp 
(20 16-1 0-0 l) i enlighet med förordning för maxtaxan. 

2016-10-11 
Juste~num Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(§ 82 forts.) 

Avgift för fritidsklubb 

A v giften för fritidsklubb för barn mellan l 0-13 år styrs inte av förordning (200 l: 160) "om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Avgiften 
baseras på basbeloppet respektive år. Avgiften är en procent av aktuellt basbelopp. Mat och 
aktiviteter betalas till självkostnadspris. 

Utformningen av avgiften för fritidsklubben medför en kontanthantering för måltidskuponger på 
skolorna. Att hantera kontanter medför höga kostnader och en omfattande administration. 
Kontoret bör därför få i uppdrag att se över utformningen av avgiften för fritidsklubben. Förslag 
till ny utformning av avgiften ska redovisas för Utbildningsnämnden senast i januari. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-1 O 
PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden fastställer taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i enlighet med 

bifogat PM daterat 2016-08-1 O, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen. 
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att se över utformningen av avgifterna för 

fritidsklubben och återkomma med förslag till förändringar till nämnderna i januari 
2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningskontoret/Susanne Fritz 
Utbildningskontoret/Monica Sonde 
Utbildningskontoret/Benkt Ergust 
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 

Anslagsdatum 

2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 83 Revidering av delegationsordning (utbildning) 

Dnr: VM 16/08 

Sammanfattning av ärendet 
Resurscentrum har genomfört en organisationsförändring. Den medför att delegationsordningen 

behöver revideras med rätt titel på handläggarna. Förändringarna framgår av bifogad 

delegationsordning och avser punkterna D.2, E.3-4, F.6-7, 0.5-6, H.1-3, 1.1, 1.14, K.9,M.8-9 

samt 0.1. Vidare har även smärre förändringar i organisation och arbetsfördelning skett inom 

staben. Förändringarna avser punkterna B.3-4, D.l samt P.2-3. Även dessa förändringar framgår 

av bifogade delegationsordning. I övrigt har för punkt R.8 Försäljning av lös egendom lagts till 

en anmärkning för att tydliggöra punkten i enlighet med beslutade regler. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-17 
Delegationsordning för utbildnings- och kommundelsnämnderna 2016-08-30 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar delegationsordningen daterad 2016-08-30 med föreslagna förändringar. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Jutä:: signum 
Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 84 Uppföljning intern kontrollplan 2016 (äldreomsorg) 

Dnr: VM 16/06 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog i december 1999 ett reglemente för internkontrolL A v 

reglementet framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret for att tillse att det 

finns en god internkontroll Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och 

kontrollmål inom olika rutinområden som ska ses som miniminivå för nämndemas 

internkontroll planer. 

Granskningarna visar för det mesta bra resultat, men en del åtgärder behöver göras. Social- och 

omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna godkänner 

granskningarna enligt intern kontrollplanen för dokument- och ärendehantering, återsökning av 

statsbidrag för flyktingar och asylsökande, att vi söker berättigade-riktade statsbidrag och 

arkivering av räkenskapsmaterial samt överlämna granskningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Bilaga l - Internkontrollplan 2016 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner utförd internkontroll för 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ekonomi 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 85 Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017 

Dnr: VM 16/07 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerade i lag. Lagen 
fastställer en högsta nivå (s.k. maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader. A v gifterna beräknas utifrån brukarens avgiftsutrymme. Kommunen 
har en skyldighet att bevaka att den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadsomkostnader. Socialstyrelsen beslutar årligen om 
förbehålls beloppet. 

Kommunen fastställer avgifter enligt två principer. Den ena är en andel av prisbasbeloppet som 
tidigare är beslutad i kommunfullmäktige. För kalenderår 2017 är prisbasbeloppet 44 800 
kronor, år 2016 var det 44 300 kronor. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän 
försäkring (1962:381) och räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och 
enligt utvecklingen av konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter 
förslag från statistiska centralbyrån (SCB). Avgifter som är knutna till prisbasbeloppet höjs i 
enlighet med tidigare fastställd procentucli andel. 

Den andra principen är en procentuell uppräkning som motsvarar pris- och löneökningar. En 
uppräkning för löner och priser har skett för 2017 i förvaltningens underlag till Mål och budget 
med l procent. Vidare har intäktskravet ökats med 2,4 mnkr till36 mnkr, för höjd maxtaxa samt 
ökade volymer. För att kunna nå upp till det ökade intäktskravet, föreslår kontoret att avgifter 
som inte är kopplade till prisbasbeloppet uppräknas med l ,5 procent för 2017. 

Tidpunkt för ikraftträdande 
Avgifter för pensionärer debiteras efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och gäller från 
den l februari 2017 i samband med årlig omprövning av hemtjänstavgiftema. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, 2016-08-02 

Bilaga- Förslag till taxor och avgifter 2017 inom äldreomsorgen. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer taxor och avgifter för år 2017 inom äldreomsorgen i enlighet med social
och omsorgskontorets förslag 2016-08-02 att gälla från den l februari 2017 i samband med årlig 
omprövning av hemtjänstavgiftema. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens kontor/lngela Heden 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

:?> ( 2016-10-11 
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§ 86 Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen 

Dnr: VM 16/41 

Sammanfattning av ärendet 
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om äldre i kapitel 5 §§ 4-6. I lagen fastslås att 

kommunen ska planera sina insatser för äldre och inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Boendeplanen för äldreomsorgen tas 

fram utefter befolkningsprognosen som fastställs av kommunstyrelsen. 

Social-och omsorgskontoret föreslår i boendeplanen 2017-2019 utökning med 54 nya lägenheter 

i vård-och omsorgsboende 2021 och ytterligare 54 lägenheter under perioden 2023-2024. 

Dessutom föreslås att kontoret ges i uppdrag at redovisa en fördjupad analys som redovisas i 

september 2017. 

Beslutsunderlag 
Social-och omsorgskontorets tjänsteskrivelse och rapport med bilaga l, 2016-09-1 S 

Yttrande från kommunala pensionärsrådet, 2016-09-08 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Boendeplanen inom äldreomsorgen 2017-2019, som innebär 54 nya lägenheter i vård-

och omsorgsboende 2021 och ytterligare 54 lägenheter under perioden 2023-2024, antas. 

2. Boendeplanen är ett underlag för arbetet med Mål- och Budget 2017-2019. 

3. Social- och omsorgskontoret f'ar i uppdrag att utarbeta en fördjupad analys som 

presenteras senast september 20 l 7. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Äldreomsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 87 Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016 

Dnr: VM 16/4 3 

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

Resultatet av uppföljningsarbetet är ett verktyg för såväl nämnden som utförarna för att arbeta 
med ständiga förbättringar. 

Under maj ochjuni månad 2016 gjordes uppföljning på kommunens samtliga vård- och 
omsorgsboenden/korttidsboende inklusive Oxbackshemmet samt Tunabergs vård- och 
omsorgsboende. Det sistnämnda boendet omfattas av ramavtal för köp av enstaka platser. 
Eftersom kommunen köper i stor sett samtliga platser på boendet valde uppföljningsenheten att 
följa upp verksamheten på motsvarande sätt som på kommunens egna boenden. 

Uppföljningsenheten valde att fokusera uppföljningen på fyra områden, komp-etens, 
synpunkter/klagomål, avvikelser och introduktion. Utförarna uppfyller de krav som ställs inom 
två fokusområden, kompetens och introduktion. De två övriga fokusområdena, 
synpunkter/klagomål och avvikelser, kräver fortsatt arbete. Samtliga utförare uppnår målet att 
80-1 00 procent av personalen ska ha relevant utbildning/validering. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-09 
Rapport: Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016, 2016-08-09 
Bilaga l: Intervjumall 
Bilaga 2: Fallbeskrivningar 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att godkänna rapporten om uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Äldreomsorgsnämnden 

Juste:res. signum 

~ 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 88 Redovisning av internkontroll Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 2016 

Dnr: VM 16/06 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 15 december 2015 en internkontrollplan för 2016 gällande 
dokument- och ärendehantering. 

I den antagna planen anges övergripande mål och nedbrutna kontrollmål som skall följas upp. 
Kontrollen genomförs av respektive nämnd och redovisas i slutet av september månad. 
Kontrollmålet är att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat 
behandlad. 

Kontoret föreslår att nämnden godkänner utförd interkontroll 2016 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2016-09-13 
Bilaga l 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Redovisningen av internkontroll för 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justeraodes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 89 Reinvesteringsansökan - Staket för skydd mot 
vildsvin på Mölnbo IP 

Dnr: VM 16/44 

Sammanfattning av ärendet 

20 (24) 

Mölnbo lP har nyligen fått besök av vildsvin på gräsfotbollsplanen, vilket har medfört problem 
då djuren luckrar upp gräset. 

För några år sedan besökte en kull vildsvin Mörkös fotbollsplan och då luckrades c:a 70% av 
planen upp på kort tid. Skadan resulterade i att kommunen fick stänga planen en längre tid då 
den inte kunde användas innan tekniska verksamheten hade harvat, vältat och sått nytt gräs. 

Kontoret föreslår att åtgärden för att hindra framtida vildsvinsproblem på Mölnbo lP blir att 
sätta ett l meters högt Gunnebostaket längs långsidan och kortsidan mot skogen samt bakom 
målet ett högre staket för att samtidigt hindra bollar att flyga in i skogen. 

Tekniska verksamheten ansöker om 120 tkr i reinvesteringsmedel för staket runt delar av 
fotbollsplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor tjänsteskrivelse 2016-09-20 
Ansökan reinvesteringar från tekniska verksamheten 2016-09-16 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att besluta: 

l. Att bevilja ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten för staket runt 
halva 11 mannaplanen med ett l meter högt Gunnebostaket längst långsidan och 
kortsidan mot skogen samt bakom målet ett högre staket på Mölnbo lP 120 tkr. 

2. Att medlen fmansieras ur Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds reinvesteringsbudget 
för 2016. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l . Nämnden beviljar ansökan om reinvesteringsmedel till tekniska verksamheten för staket 

runt halva 11 mannaplanen med ett l meter högt Gunnebostaket längst långsidan och 
kortsidan mot skogen samt bakom målet ett högre staket på Mölnbo lP 120 tkr. 

2. Medlen finansieras ur Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds reinvesteringsbudget för 
2016. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Bengs 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~ 2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 90 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 16/04 

Ingemar Oderstedt (V) informerar om sin senaste kontakt med Trafikverket gällande 
Solviksgrindar, arbetet är i planläggning och vägplan är beställd, utgångspunkten är att det ska 
bli en bro i stället för en plankorsning, arbetet beräknas vara klart 2020. 

Andreas Wang Ellefsen (M) tar upp frågan om trafiksituationen runt skolan där det fortfarande 
står bilar långtidsparkerade på skolans parkering samt bilar kör alldeles för fort utanför skolan. 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om att två tomter i kommundelen har sålts till en 
exploatör som vill bygga parhus med hyresrätter. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justera~des signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2016-10-11 
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§ 91 Kontoret informerar 

Dnr: VM 16/04 

Rebecka Ryblad presenterar sig. Rebecka är ny samordnare för kommundelsnämnderna fram till 
och med 31 december. Utöver det arbetar hon med ett ED-projekt som heter Europa Direkt 
Södertälje vars syfte är att informera om EU och främja deltagande i europeisk politik. Europa 
Direkt Södertälje ordnar flera seminarier under hösten. Mer information om Europa Direkt 
Södertälje finns på www.sodertalje.se/europadirekt (även alla kommande seminarium ligger 
där). 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

J;e__ 2016-10-11 
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§ 92 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 16/04 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-08-25 § 75 "Uppföljning av ny modell för utförande av 

hemtjänsten" 

• Protokollsutdrag 2016-09-29 § 88 "Yttrande "Framtida inriktning för färdtjänst" 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-08-30 § 116 "Uppföljning av ny modell för utförande av 

hemtjänst" 

23 (24) 

• Protokollsutdrag 2016-08-30 § 121 "Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016" 

Länsstyrelsen Stockholm 
• Delgivningskvitto 2016-07-08, VM kdn 15/60 "Prövning av Södertälje kommuns beslut 

att medge strandskyddsdispens för Edesta 7: l" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• 2016-08-23, Mail från Vårdingerådet 

• 2016-09-16, Mail gällande företagarträff 

Telge inköp 
• 2016-08-16, Interkontroll 2016 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerand~ s signum Anslagsdatum 

2016-10-11 
Utdragsbestyrkande 
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§ 93 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 16/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-01 nr 16-22 § 22 
• Bygglov, Mölnbo 1:198, SBN 2016-00786,2016-08-09 
• startbesked för installation av eldstad, Hjortsberga 8:34, SBN 2016-01768, 2016-08-09 
• Slutbesked, Adjunkten 2, SBN 2015-02619, 2016-09-05 
• Slutbesked, Elloket 7, SBN 2015-02112, 2016-09-02 
• Startbesked och fastställande av kontrollplan, Skilleby 4:105, SBN 2016-00689, 2016-

09-05 
• Mötesprotokoll vid tekniskt samråd, Skilleby 4:105, SBN 2016-00689,2016-09-05 
• Avskrivning, Skillöt 1:47, SBN 2016-01640,2016-09-22 
• startbesked för installation av eldstad, Ångloket 3, SBN 2016-02023, 2016-09-20 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista äldreomsorgen period 2016-08-01:.2016-08-31 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-09, nr 16-23 § 23 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-10-04, nr 16-26 § 26 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-30, nr 16-25 § 25 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-09-29, nr 16-24 § 24 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

d l 2016-10-11 
' '-"' l 
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RESERVATION 

2016-10-04 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Ärende nr 5 

Delårsbokslut per augusti 2016 för Vårdinge - Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 4 oktober 2016 att besluta om 
Delårsbokslut per augusti 2016. 

Yrkande 

Vi föreslår nämnden att besluta följande: 

delårsbokslut per den augusti 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 

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

För Nya Moderaterna 

JJ,til tttt ~-CU#t ~!P si./9 i~ Hamr arlöt (IVl)\ Andreas Wang Ellefsen 

. ~ 



RESERVATION 

Avseende ärende "Ansökan om förhandsbesked för byggnadavenbostadshus 

Edesta7:1 Vårdinge" Södertälje kommun. Dn r VMkdn 16/16. 

Centerpartiet yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked för byggande av 

enbostadshus på Edesta 7:1 alternativ 2. och yrkar avslag på förvaltningen 

förslag till beslut. 

Undertecknad yrkar bifall till sökande i ärendet med förhandsbesked om 

placering gällande Alt. 2. Sökande har tillgodosett kravet på att byggnaden 

måste vara utanför strandskyddslinjen, vilket Alt. 2 är. Det är av vikt att 

Södertälje kommun har en levande landsbygd. Dessutom är det en mindre yta 

av åkermarken som tas i anspråk utmed vägen i Alt.2. Beslut om enskild 

avloppsanläggning har fattats av Miljökontoret i nämnda område. 

Bedömning från förvaltning, .. att byggnaden inte utgör någon komplettering till 

befintlig bebyggelse .. , ifrågasätter undertecknad. Det finns bebyggelse i 

närområdet. Vidare så anser förvaltningen att landskapsbilden påverkar 

negativt vilket är svårt att bedöma i förhandsbesked. 

Christina Fritshammar (C) 



Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Reservation 

2016-10-04 

Ärende 07 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Edesta 7:1 i Vårdinge/Södertälje kommun 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har på sitt sammanträde 2016-10-04 att 

fatta beslut om förhandsbesked av ett enbostadshus på fastigheten Edesta 7:1. 

Moderaterna ser inget hinder för ett positivt förhandsbesked till placering 

alternativ 2. Det finns redan ett befintligt förhandsbesked för uppförandet av ett 

bostadshus om fastigheten inte avstyckas och ett nytt avlopp som uppfyller alla 

miljökrav. Nya bostadsbyggnader har nyligen beviljats tillstånd i närområdet och 

landskapsbilden kommer inte att påverkas negativt av ännu en byggnad. 

Fastigheten ligger dessutom utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. Kommundelen 

behöver växa och utvecklas. 

Vi anser att ansökan uppfyller alla relevanta krav. 

Yrkande 

Nya Moderaternas förslag till beslut 



~~C\~i~b 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd lämnar ett positivt förhandsbesked till 

nybyggnad av enbostadshus Edesta 7:1 med placering alternativ 2. 

Då vårt yrkande ej fick gehör på sammanträdet 2016-10-04, 

lämnar vi skriftligen vårt yrkande och reserverar oss till förmån för vårt eget 

förslag. 

Birgitta Hammarlöf (M} 

(M} 

Andreas Wang Ellefsen 


