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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordförande 
Caroline Andersson (S), 1 :e vice ordförande 
Susann Eklund (S) 
Ingrid Waldenström (MP) 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammarlöf (M), 2:e vice ordförande 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP) 
Margareta Jonze (V) 
Bo F olcker (M) 
Morgan Liljebrand (L) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Björn Pinner, miljöinspektör 
Anders Eklind, utredningsingenjör 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

A ~- 2011-os-04 
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§ 42 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Remissvar: Miljö- och klimatprogram 2017-2020 

Dm: VM 17/19 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och klimatprogrammet för Södertälje kommun 2017-2020 har kommit på remiss till 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. Miljö- och klimatprogrammet anger vad kommunen 
(inklusive Telge AB och hel- och delägda dotterbolag) som organisation ska göra på kort och 
lång sikt för att skapa en god ekologiskt hållbar utveckling. Miljö- och klimatprogrammet 
ersätter styrdokumenten Miljöprogrammet och Klimatstrategin (båda med giltighetstiden 2013-
2016). Kommundelsnämnden berörs av delar i Miljö- och klimatprogrammet. Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd föreslås tillstyrka förslaget till Miljö- och klimatprogram 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-04-07 

Yrkanden 
Ingemar Oderstedt (V) yrkar bifall till kontorets förslag med tillägg från Socialdemokraterna 
(S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) att: 

Utvärderingskriterier tillfogas i programmet så att kontrollstationer kan inrättas, t ex vart 
annat år, for uppföljning. 
Utvärdering och uppföljning av programmet bör lyftas fram i inledningsavsnittet. 
Kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo förutsätter att resultat från uppföljningarna tillställes 
kommundelsnämnderna, utöver de centrala instanserna. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på Ingemar Oderstedts (V) yrkande och finner 
nämnden besluta i enlighet med detsamma. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker Miljö- och klimatprogrammet for Södertälje kommun 2017-2020 med 
tillägg att: 

Utvärderingskriterier tillfogas i programmet så att kontrollstationer kan imättas, t ex vart annat 
år, för uppföljning. 
Utvärdering och uppföljning av programmet bör lyftas fram i inledningsavsnittet. 
Kommundelsnämnden i Vårdinge-Mölnbo förutsätter att resultat från uppföljningarna tillställes 
kommundelsnämnderna, utöver de centrala instanserna. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/ Christine Strandberg och Ebba Jordelius 
Utbildningskontoret/Lena Henlöv 
Kultur och fri tidskontoret/ Åsa Hammar W allin 
Samhällsbyggnadskontoret/Liselotte Löthagen 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Information om deponin i Mölnbo 

Dnr:VM08/39 

Sammanfattning av ärendet 
I och med ärende Skriftlig information om resultat från undersökningar och planerade åtgärder 
vid Mölnbo Deponi som fanns med på dagordningen vid V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnds 
sammanträde 2017-03-28 § 35 så fattades beslut om utökad information om deponin: 

1. Nämnden uppdrar till miljökontoret att komplettera skrivningen med: 
a) En mer exakta avgränsning av det geografiska område som ska utredas vid en 

eventuell framtida expolatering. 
b) Ett förtydligande att fortsatta vattenprov av grundvattnet blir en del i 

kontrollprogrammet. 
c) Ett förtydligande om huruvida städningen är utförd samt ett förtydligande av 

miljönämndens policy vad gäller övertäckning av deponier, är det kommunens 
eller en eventuell exploatörs ansvar, samt i vilket lagrum finner man stöd för 
vems ansvaret är. 

2. Nämnden uppdrar till kontoret att återkomma till nämnden med en reviderad skrivelse 
samt en muntlig presentation till sammanträdet 2017-04-25. 

(Protokollsutdrag 2017~03-28 § 35) 

Miljökontoret har nu kompletterat skrivningen i enlighet med de beslutade punkterna och Björn 
Pinner från miljökontoret informerar om den utökade skrivningen på dagens sammanträde. 

Skrivelse frän miljökontoret 
Miljökontoret har mottagit kommundelsnämndens beslut,§ 35, från sammanträde 2017-03-28. 

Med anledning av beslutspunkterna la-le samt 2 vill vi meddela följande: 

Pkt 1a 
Avgränsningen är gjord i SWECOS rapport. Det finns inget ur miljöbalkens perspektiv som 
behöver utredas vidare. 

Enligt Naturvårdsverket bör kommunerna prioritera de objekt som har stor eller mycket stor risk 
för människors hälsa eller miljö (riksklass 1 eller 2 enligt Mifo ). Mölnbodeponin tillhör varken 
riskklass 1 eller 2. 

Behöver det ske mer detaljerade avgränsade får det ske inom kommande detaljplanearbeten 
eller exploateringsskeden. 

Pkt 1b 
Grundvattnet är provtaget. Miljökontoret ser inga skäl att fortsätta provtagning och analys ur 
miljö- och hälsoskyddssynvinkel. Det anmärkningar som finns på vattenkvaliteten är av estetisk 
och/eller teknisk karaktär. 

Pkt 1c. 
Aspekterna kring städning är en fråga för markförvaltaren, dvs Sbk (Sabine Lundstedt), som 
arbetar under ansvariga nämnden. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-04 
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(forts. § 45, Dnr: VM 08/39) 

Miljönämnden har ingen policy för övertäckning av deponier. 

I det här fallet med Mölnbodeponin så behövs enbart en täckning för att förhindra att människa 
och djur kan göra skada sig på uppstickande/vassa föremål eller material. När täckningen är 
utförd så avser miljönämnden att fatta beslut om skötselplan för området för att säkerställa att 
täckningen fungerar framöver/långsiktigt. Kommunens ansvar är att se till att området inte 
utgör risk för omgivningen - människa eller miljö - utifrån dagens förutsättningar. 

Om markanvändningen avses ändras så krävs det en ny riskbedömning och eventuella åtgärder 
kan behöva utföras beroende på vad som planeras då för området. Kostnadsansvaret hamnar i 
sådana här fall ofta på exploatören. 

Vid en eventuell exploatering är det i huvudsak Plan- och bygglagen och Miljöbalken som är 
styrande. De utredningar och åtgärder som hittills är genomförda har gjorts med stöd av 
avfallsförordningen under miljöbalken. 

Nämnden tackar för informationen. 

Medskick 
När uppföljningsplan för deponin i Mölnbo är antagen vill Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd ha information om planen. 

Kopia skickas till 
Akten 
Miljökontoret/Björn Pinner 

Justerandes signum Anslagsdatum 

jJ e__ 2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL
trafiken 2017 /2018 

Dm: VM 17/25 

Sammanfattning av ärendet 

12 (20) 

Anders Eklind från samhällsbyggnadskontoret informerar om kontorets yttrande över remiss 
inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018. Yttrandet är inte klart för 
kommundelsnämnden att fatta beslut om på dagens sammanträde och kommunstyrelsens kontor 
föreslår därför att nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför 
trafiliförändringar i SL-trafiken 201712018 till V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnds 
presidium för att hinna lämna in nämndens synpunkter innan det att remisstiden har löpt ut. 
Nämnden utsåg presidiet till utskott 2015-02-03 § 7 punkt 2. 

Underlag 
Utdrag ur trafikförvaltningens remiss (Södertäljes delar) imör trafikförändringar i SL-trafiken 
2017/2018 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden delegerar beslutanderätten gällande Yttrande över remiss inför trafiliförändringar i 
SL-trafiken 2017/2018 till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds presidium. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anders Eklind 
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 
(utbildningsverksamheten) 

Dnr: VM 17 /26 

Sammanfattning av ärendet 

13 (20) 

Patientsäk:erhetslagen(2010:656) berör verksamheter som regleras inom Hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen. Inom elevhälsan finns yrkeskategorier som arbetar med uppgifter som 
är att betrakta som hälso-och sjukvård: sjuksköterskor och läkare. 

I den framlagda patientsäk:erhetsberättelsen för 2016 redovisas hur det systematiska 
patientsäk:erhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som 
uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-04-05 
Patientsäk:erhetsberättelse för vårdgivare, 2017-03-01 
Bilaga, Kvalitetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun, 2016-11-01 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för vård givare, daterad 2017-03-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-04 
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§ 48 Yttrande över motion av David Winerdal (KD) 
"Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga" 

Dnr: VM 16/53 

Sammanfattning av ärendet 

14 (20) 

I en motion från David Winerdal (KD) föreslås att en inventering av befintliga anslagstavlor i 
kommunen bör ske. Utifrån kartläggningen kan kommunen få en överblick över befintliga 
anslagstavlors placering och skick. 

Motionären föreslår också att vi ser över vilka offentliga platser det saknas möjlighet att 
informera och annonsera på samt att förslag lämnas på hur många nya anslagstavlor som 
behöver sättas upp. 

Södertälje kommun har idag inga anslagstavlor uppsatta på offentlig mark där enskilda kan 
annonsera fritt. 

Samhällsbyggnadskontoret har haft ett samverkansmöte med Destination Södertälje (Ksk), 
kultur- och fritidskontoret (Kof) samt kommunikationsavdelningen (Ksk). På detta möte 
beslutades att om frågan behöver utredas är det kommunikationsavdelningen som ska ta reda på 
vilka sätt medborgare, föreningar och politiska gemenskaper ska ges möjlighet att bli hörd. 
Därefter behöver de utreda hur och var detta ska ske. 

Bes I utsu nderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-09 
Motionen, 2016-10-18 

Yrkande 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att återremittera ärendet till kontoret för att få ett förslag 
till yttrande som är förenligt med situationen gällande offentliga anslagstavlor i Vårdinge
Mölnbo kommundel. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremittera ärendet till kontoret för att få ett förslag till yttrande som är förenligt 
med situationen gällande offentliga anslagstavlor i Vårdinge-Mölnbo kommundel. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/Carola Andersson 
Samhällsbyggnadskontoret/ Anna Nilsson 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll I 2017-04-251 Södertälje kommun I V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 49 Ekonomisk information 

Dnr: VM 17/04 

Underlag 
Managementrapport mars 2017 - Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-04 
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§ 50 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 17/04 

• Andreas W ang Ellefsen (M) informerar om att han och Birgitta Hammarlöf (M) varit på 
Vårdinge By folkhögskolas öppna hus den 1/4. Rektorn vill gärna uppmärksamma nämnden 
på två unika kurser som folkhögskolan ska hålla, ekovegetariskt kök och ekologisk odling. 
Rektorn ville gärna bli inbjuden till nämnden för att presentera verksamheten. 

• Christina Fritshammar (C) informerar om att hon och Bo Folcker (M) närvarade vid 
bredbandsträff på Hölö-Mörkö bygdegård den 5/4, representanter från de olika 
bredbandsbolagen fanns på plats. 

• Birgitta Hammarlöf (M) informerar om besök i Mölnboskolans gymnastiksal, besöket var 
bra men man saknade kommunalråden som inte kunde delta och planerar för ett nytt besök 
ett datum som passar respektive partis kommunalråd bättre. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-04 
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§ 51 Kontoret informerar 

Dnr: VM 17/04 

• Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att samhällsbyggnadskontoret har en ny 
bredbandsstrateg, Johan Bergqvist. Han.s kontaktuppgifter är johan.bergqvist@sodertalje.se, 
tel. nr: 08-523 0 1692. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-05-04 
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§ 52 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 17/04 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• Avtal med Nattvandrarna i Mölnbo inom Södertälje 
• Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i Södertälje 

Nacka Tingsrätt 
• Delgivningskvitto, 2017-04-12, ärende nr: P 844-17 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2017-03-31 § 59 "Försäljning av mark inom kvarteret Skolbänken" 

• Stadsdirektörens delegationsbeslut § 53 2017-04-24 "Tilläggsanslag för ökade 
kapitaltjänstkostnader" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Ansökan avvisas, Balsberga 4:4, SBN 2013-02020, 2017-04-04 

• Ansökan avvisas, Visbohammar 1:26, SBN 2016-00481, 2017-03-24 

• Bygglov med startbesked, Kyrkgången 1, SBN 2015-01990 

• Startbesked, Hjortsberga 8:74, SBN 2016-01203 

• Ansökan avskrivs, Mölnbo S:l, SBN 2017-00144 

• Bygglov med startbesked, Mölnbo 1:16, SBN 2016-02926 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 
Utdragsbestyrkande 
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§ 54 Övriga frågor 

Dnr: VM 17/05 

Helena Hildur (MP) undrar gällande kallelse till syn på fastigheten Edesta 7:1, hur 
går det till vid syn, vilka parter ska närvara? 

Samordnare Rebecka Ryblad svarar att hon har rådfrågat handläggaren på 
samhällsbyggnadskontoret och stadsjuristen. Samhällsbyggnadskontoret menar att kontoret inte 
har något ytterligare att tillägga i ärendet men är behjälpliga ordföranden, som är ytterst 
ansvarig, om han vill tillägga något. Samhällsbyggnadskontoret har inte för avsikt att närvara 
vid den syn som planeras men uppmuntarar att ordförande, i mån av tid, närvarar på synen. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-05-04 


