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§ 1 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Anslagsdatum 

2017-02-01 

Utdragsbestyrkande 

4 (19) 
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§ 2 Information från utbildningskontoret 

Dnr: VM l 7/04 

Sammanfattning av ärendet 

Ny rektor 
Asa Stenberg är ny rektor för Mölnboskolan och Mälnbcskogens förskola sedan tre veckor 
tillbaka, hon presenterar sig för nämnden. Stenberg kommer närmast från arbetet som 
färskolechef för Järna förskolor, hon har tidigare arbetat i Botkyrka-, Trosa- och Salems 
kommun. Stenberg diskuterar tillsammans med nämnden situationen för de anställda på skolan 
samt situationen med gymnastiksalen. 

H§!lbar arbetshälsa 
Stenberg ger en kort presentation av utbildningskontorets åtgärdsplan för hållbar arbetshälsa, 
som gäller för alla enheter. Åtgärdsplanen är en handlingsplan med fokus på den psykosociala 
arbetsmiljön, den tar bland annat upp vikten av medarbetarsamtaL 

Uppföljning - konsekvenser av ny prioriteringsordning gällande ansökning- och 
placeringsregler för förskolan 
Informationen kommer till nämnden efter begäran på sammanträdet 2015-09-29 § 117. 
Stenberg informerar om att den nya prioriteringsordningen inte har påverkat Mälnbcskogens 
förskola av den anledningen att fårskolan har, i fårhållande till andra fårskolor i centrala 
Södertälje, relativt få barn. Mälnbcskogens förskola tar emot de flesta barn i januari och augusti 
och man kan således inte se någon effekt av den nya prioriteringsordningen i Mölnbo. 

Kopia skickas till 
Akten 
Asa Stenberg/utbildningskontoret 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

72 20 l 7-02-0 l 



Sammanträdesprotokoll l 2016-01-24 l Södertälje kommun l Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 6 (19) 

§ 3 skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016 

Dnr: VM 16/61 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen 
går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens egna 
skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner. 2016-10-15 fanns 82 
elever, med folkbokföringsadress i Södertälje kommun, som saknar känd skol placering. A v 
dessa var 42 av eleverna inte lokaliserade. Utbildningskontoret i Södertälje kommun har en 
fastställd rutin för bevakning av att skolpliktiga elever är inskrivna i skola samt åtgärder när 
elever inte kan lokaliseras. 

Det finns 120 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50%. 
De kommunala skolorna har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Under året har 
sex anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts av 
Resurscentrum. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-17 
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga l 
Normalläge för hantering av skolfrånvaro, bilaga 2 
Kommunövergripande rutiner för hantering av skolfrånvaro, bilaga 3 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av skolpliktanmälningar och skolfrånvaro. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande tv 2017-02-01 
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§ 4 Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för 
ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt 
ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå 

Dnr: VM 16/60 

Sammanfattning av ärendet 
Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska 
arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Detta är en del av skolans grundläggande 
uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. För att stödja skoloma i detta arbete har 
Södertälje kommun sedan tidigare tagit fram Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero där 
möjliga sanktioner enligt skollagen finns sammanställda. Under vårterminen 2016 följdes 
arbetsron upp med utgångspunkt i styrdokumenten. Resultaten redovisades för nämnden med 
förslag på ytterligare åtgärder som skolor och huvudman bör vidta med fokus på fyra områden: 
ökad kompetens hos personalen, värdegrundsarbete, samarbete samt trygghet och säkerhet. 

Utbildningskontoret redovisar här resultaten av den uppföljning som genomförts gällande 
ytterligare åtgärder som vidtagits för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt av 
effekterna på enhetsnivå. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-21 
Bilaga l- Redovisning av vidtagna åtgärder samt förebyggande och främjande arbete på 
enhetsnivå 

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

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f] f_ 20 l 7-02-0 l 
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§ 5 Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Dnr: VM 16/59 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i 
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar 
och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade 
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföljning till de ämnen eller de 
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat. 

Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av dokumentet 
Riktlinjer för utökad tid i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-17 
Bilaga- Riktlinjer utökad tid i grundskolan 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner uppföljningen Riktlinjer för utökad tid i grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-01 
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§ 6 Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA), 
utbildningsverksamheten 

Dnr: VM 16/29 

Sammanfattning av ärendet 

9 (19) 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 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 för 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 förmågebedömning. 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 möjligt, göras inom de planer och rutiner som redan finns inom 
skolverksamheten. Efter att rapporten presenterats i nämnderna fick kontoret i uppdrag att före 
årsskiftet 2016/2017 presentera en handlingsplan. En sådan handlingsplan är nu framtagen i 
samarbete med kommunstyrelsekontorets HR-enhet och säkerhetsavdelningen. Planen ska nu 
presenteras för enheterna och införlivas i kontorets systematiska arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-1 O 
Handlingsplan risk- och sårbarhetsanalys 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Handlingsplan Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-01 
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§ 7 Regler för utköp av elevdatorer 

Dnr: VM 16/62 

Sammanfattning av ärendet 
Många skolor i Södertälje kommun ger elever tillgång till en bärbar dator eller läsplatta under 
sin skoltid, så kallad l: l dator eller läs platta. När eleverna slutar finns önskemål om att kunna 
köpa ut sin dator. Elever som under skoltid får tillgång till l: l elevdator eller läsplatta ges 
möjlighet att köpa ut denna efter avslutad skolgång eller vid flytt/byte av skola. Kostnad för 
elever som köper ut sin dator ska vara marknadsmässig och kostnadsneutral för kommunen. 
Priserna för att köpa ut sin dator bör sättas samtidigt som eleverna får sin dator, vilket betyder 
att priserna kommer att vara kända för eleverna. I bifogat PM finns rutiner och riktlinjer för 
beslut om att elever ska få köpa sin dator. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-22 
PM - Utköp av elevdatorer 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Regler for utköp av elevdatorer. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-02-01 
Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Remissvar: Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Sörmland 2017 

Dnr: VM 16/63 

Sammanfattning av ärendet 

11 (19) 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland påverkar Södertälje då viss 
kollektivtrafik, främst i de södra kommundelarna genomförs av Sörmlandstrafiken. I huvudsak 
inriktar sig samhällsbyggnadskontorets förslag till remissvar på att remissutgåvan är otydligt när 
det gäller ambitioner och vilka konkreta åtgärder som programmet ska leda till. Förslaget till 
remissvar lyfter också fram att programmet bör bli mer konkret när det gäller samordningen av 
trafiken över länsgränsen mellan Sörmlandstrafiken och SL. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-12 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2017-01-15 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017, remissversion november 2016- februari 
2017 

Yrkanden 
Ingemar Oderstedt (V) yrkar bifall till kontorets förslag till remissvar med tillägg att: 

statistiken över 2015 (s.9 i remisshandlingen) visar på en stor volym påstigande resenärer i 
Gnesta, delsfor regionaltågen (355 OOOst), delsfor SLs Gnestapendel (287 500st). En 
konklusion härav saknas, framforallt beträffande Gnestapendelns stora betydelse i tågnätet. 

Susanne Eklund (S) yrkar bifall till Ingemar Oderstedts (V) yrkande med ytterligare tillägg att: 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd värnar om Gnestapendeln samt kräver, även 
fortsättningsvis, ett stopp for trafikanter i Vårdinge-Mölnbo. 

En enig nämnd yrkar bifall till Susanne Eklunds (S) yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som Södertälje kommuns 
svar på remissen med tillägg att: 

statistiken över 2015 (s.9 i remisshandlingen) visar på en stor volym påstigande resenärer i 
Gnesta, dels för regionaltågen (355 OOOst), dels för SLs Gnestapendel (287 500st). En 
konklusion härav saknas, framförallt beträffande Gnestapendelns stora betydelse i tågnätet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd värnar om pendeltågstrafiken samt kräver, även 
fortsättningsvis, ett stopp för trafikanter i Vårdinge-Mölnbo. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-01 
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(§ 8 forts. Dnr: VM 16/63) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret/Mats J o hannesson 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

A~- 2011-o2-o1 

12 (19) 
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§ 9 Information från samhällsbyggnadskontoret 

Dnr: VM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Sofi Cyreus informerar nämnden om Utbyggnadsstrategin-ett bostadsförsörjningsprogramfor 
Södertälje kommun. Utbyggnadsstrategin är egentligen en uppföljning och en implementering 
av delar av översiktsplanen. Innehållsmässigt så kommer ingenting i utbyggnadsstrategin att 
skilja sig från översiktsplanen. 

Södertälje kommun planerar för byggnation av 20 000 nya bostäder under en 20-års period. Det 
kräver stor, noggrann och långsiktig planering för att klara av alla infrastrukturena utmaningar 
som utbyggnadsstrategin innebär, 20 000 nya bostäder kräver bland annat en ny trafikstrategi, 
man behöver se över kollektivtrafiken, vatten- och avlopp samt alla samhällsfunktioner så som 
förskola, skola, äldreboenden m.m. Utbyggnadsstrategin blir det underlag som en 
utbyggnadsplan kan baseras på. Under 2017 planerar man att starta med utbyggnadsstrategi för 
Södertälje tätort för att sen fortsätta med Järna tätort, under 2018 planerar man att starta med 
kommunens andra tyngdpunkter, däribland Vårdinge-Mölnbo kommundel. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-01 
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§ 10 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017 

Dnr: VM 16/64 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för uthyrning 
av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, idrottsplatser, 
idrottshallar och gymnastiksalar. För år 2017 föreslås taxebestämmelser som innehåller ett 
smärre antal redigeringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter. 

De förslagna revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och 
fritidskontorets verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-25 
Förslag till avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde
idrottsanläggningar och lokaler 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med 

kultur- och fritidskontorets förslag till Avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler. 

2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januari 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/ Anders Siljelöf 

Anslagsdatum 

2017-02-01 

Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud 
friskvårdspeng till alla över 80 år" 

Dnr: VM 16/52 

Sammanfattning av ärendet 

15 (19) 

Mats Siljebrand (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 väckt 
motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år". 

Motionen lyfter fram att de "årsrika" i Södertälje är en stor resurs som på olika sätt har bidragit 
till och fortfarande bidrar till det gemensamma bästa. Att stimulera aktiviteter för äldre skulle 
betala sig i form av ökat välmående. Friskvårdspengen som föreslås uppgå till exempelvis 500 
kronor om året, ska utgå till alla som är 80 år och äldre - utan biståndsbedömning eller annan 
hindrande administration. 

Kontorets bedömning är att den föreslagna friskvårdspengen skulle strida mot förbudet att ge 
understöd åt enskilda. 

Beslutsunderlag 
Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-11-16 
Motionen "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år", 2014-09-25 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16 med bifogat yttrande 
som sitt svar på motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-02-01 
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§ 12 Verksamhetsplan 2017 Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Dnr: VM 17/09 

Sammanfattning av ärendet 

16 (19) 

Förslag till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds verksamhetsplan 2017 innehåller en kort 
analys av föregående års resultat, presentation av de av kommunfullmäktige fastställda målen 
och inriktningsbeslut och därefter förslag på mätetal och förändringsåtgärder. Nämndens 
internbudget presenteras i ekonomiavsnittet och efter detta de uppföljningar som kommer att 
rappatieras under 20 l 7. 

Kontorets förslag till nämnden är att: 

l. Fastställa Verksamhetsplan 2017- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
2. Fastställa internbudget 2017 
3. Fastställa fördelningen av reinvesteringsbudget 2017 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2017-01-1 O 
Verksamhetsplan Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 2017 inkl. bilagor 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att återremittera punkt l i kontorets förslag till beslut 
med motiveringen att omarbeta Verksamhetsplan 2017- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
för att förtydliga vikten av en idrottshall i Mölnbo. 

Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till punkt 2 i kontorets förslag till beslut med den 
ändringen att man omfördelar medel, 318 000 kr från övrig verksamhet till förskola/grundskola. 

Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till punkt 3 i kontorets förslag till beslut. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
l. Nämnden återremitterar Verksamhetsplan 2017- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

för att omarbeta dokumentet och förtydliga vikten av en idrottshall i Mölnbo. 
2. Nämnden fastställer internbudget för 20 l 7 med den ändringen att man omfördelar 

medel, 318 000 kr från övrig verksamhet till förskola/grundskola. 
3. Nämnden fastställer fördelningen av reinvesteringsbudget 2017. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Samhälls byggnadskontoret/Homan Gohari 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
Redovisning- och ekonomisupport/Eva Blomberg 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

L 2017-02-01 
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§ 13 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 17/04 

Ordforande Björn Eriksson (S) informerar om ett brev från Vårdingerådet gällande grindar vid 
Långbro gård, brevet har besvarats, skickats till samhällsbyggnadsdirektören samt redovisats i 
pärmen for nämndens anmälningsärenden. 

Kopia skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

;?>~ 2017-02-01 
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§ 14 Anmälningsärenden 

D nr: VM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2016-11-28 § 208 "Mål och budget 2017-2019 samt taxor och avgifter 2017 
• Protokollsutdrag 2016-12-19 § 229 "Digital distribution av sammanträdeshandlingar" 
• Protokollsutdrag 2016-12-19 § 237 ""Stärk demensvården genom att anställa en 

demenssjuksköterska" Svar på motion av Ingrid Hult och Göran Lidman, båda (SD)" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2016-12-16 § 236 "Redovisning av internkontroll 2016 och förslag till 

internkontrollplaner för 2017" 

Äldreomsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-12-14 § 168 "Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med 

vårdutbildningar på högskolenivå" 

Kultur- och fritidsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-12-08 § 129 "Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017" 

Omsorgsnämnden 
• Protokollsutdrag 2016-11-15 §51 "Likställa upphandlade verksamheter med kommunens 

egna" 

• Protokollsutdrag 2016-11-15 §53 "Samverkansavtal mellan länets kommuner och universitet 
och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå" 

• Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 2016-11-22 § 180 "Översyn av bygglovsprocessen" 

Trafikförvaltningen 
• Remissynpunkter på trafikförändringsremissen T17, december 2016- december 2017 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• Brev från Vårdingerådet, 2017-01-17 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f\,&' 2017-02-0 l 
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§ 15 Delegationsbeslut 

Dnr: VM l 7/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-02 § 02 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-01, nr 17-03 § 03 

• Bygglov, Hjortsberga 8:74, SBN 2016-01203 
• Beslut, ansökan återkallas, Balsberga 4:13, SBN 2016-01683, 2016-11-17 

• Startbesked, Tavlan 12, SBN 2016-02859, 2016-12-19 

• Slutbesked, Hjortsberga 2:2, SBN 2011-02013, 2016-12-22 
• Startbesked, Skillöt 1:47, SBN 2016-02223, 2016-12-19 
• Startbesked, Hjortsberga 8:47, SBN 2016-02903, 2016-12-27 

• Slutbesked, Usta 3:18, SBN 2016-00181, 2016-12-30 

• Protokoll fört vid arbetsplatsbesök, Usta 3:18, SBN 2016-00181, 2016-10-28 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-11-28, nr 16-28 § 28 

Utbildningskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-12-01, nr 16-30 § 30 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2016-12-01, nr 16-31 § 31 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-01-10, nr 17-04 § 04 

V&rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• Beslut om att utse beslutsattestanter 2016-11-28, nr 16-29 § 29 

Social- och omsorgskontoret 
• Delegationslista perioden 2016-11-01-2016-11-30 

• Delegationsbeslut perioden 2016-12-01-2016-12-31 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

;_L 2017-02-0 l 

19 (19) 


