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Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Närvarande 

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

Ersättare Ingela Evegård (S) 
Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP), tjänstgörande ersättare för Ingrid Waldenström (MP) 
Margareta J onze (V) 
Bo Folcker (M) 
Morgan Liljebrand (L) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Jannicke Patricny, kommunjurist 
Ulrika Thalen, bygglovshandläggare 
Johan Bergqvist, tillförordnad bredbandssamordnare 
Rebecka Adam, controller kommundelsnämnderna 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 55 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 

4 (16) 
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§ 56 Utbildning - Information om jäv enligt 
kommunallagen 

Dnr: VM 1 7 /04 

Sammanfattning av ärendet 

5 (16) 

Kommunjurist Jannicke Patricny informerar nämnden om jäv enligt kommunallagen samt 
grundläggande processföring. Grundläggande processföring innebär att ett ärende hamnar i 
domstol och Patricny redogör kort för hur ett plan- och bygglovsärende hanteras om det 
överklagas samt vilka instanser det kan överklagas till. Patricny fortsätter informera allmänt om 
jäv, vad syftet med jävsregler är, hur jävsreglema är utformade, vad de innebär samt vilket 
ansvar politiker i nämnd har vad gäller jäv. Jävsreglemas grundläggande syfte är att göra 
besluten opartiska och demokratiska. Det är upp till varje ledamot att själv ansvara för att 
bedöma och meddela jäv. 

Kopia skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsens kontor/Jannicke Patricny 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Muntlig information - Bredbandsstrategi 

Dnr: VM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad bredbandssamordnare Johan Bergqvist informerar nämnden om kommunens 
bredbandssamordning utifrån bredbandstrategin. 2009 fattades ett regeringsbeslut att 90 % av 
Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband år 2020. Södertälje kommun har under 
2015/2016 arbetat med att ta fram en kommunal bredbandstrategi. Målet för Södertälje kommun 
är att alla privatpersoner och företag i kommunen ska ha erbjudits bredband år 2022. Bergqvist 
redovisar kommunens samt Telge Näts arbete för att uppnå målet, bland annat arbetar 
samhällsbyggnadskontoret nu med att ta fram en handlingsplan som beräknas vara klar under 
junimånad. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 60 Delårsbokslut per den 30 april 2017 

Dnr: VM 17 /32 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska överlämna delårsbokslut per sista april till kommunstyrelsen. 
Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos samt 
personaluppföljning med fokus på sjukfrånvaron. 

Kommunstyrelsens kontors förslag till nämnden 
1. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd godkänner delåsbokslut per april 2017 och 

överlämnar rapporten till kommunstyrelsen 
2. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd ansöker om 300 tkr till GC-vägar ur KS:s 

markerings belopp 10 mkr. 
3. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd ansöker om 70 tkr till trygghet, säkerhet och 

miljö ur KS:s markeringsbelopp 760 tkr. 
4. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd omfördelar medel i kommundelens budget, 107 

tkr från bufferten i övrig verksamhet till föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-23 
Delårsbokslut Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd per april 2017 

Yrkande 
Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till kontorets förslag med den ändring i punkt 1 att 
nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen utan att godkänna den. 

Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Proposition 
Ordförande Björn Eriksson (S) ställer proposition på de olika yrkandena under punkt 1 och 
finner nämnden besluta i enlighet med sitt eget yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden godkänner delåsbokslut per april 2017 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen. 
2. Nämnden ansöker om 300 tkr till gång- och cykel vägar ur kommunstyrelsens 

markeringsbelopp 10 mkr. 
3. Nämnden ansöker om 70 tkr till trygghet, säkerhet och miljö ur kommunstyrelsens 

markeringsbelopp 760 tkr. 
4. Nämnden omfördelar medel i nämndens budget, 107 tkr från bufferten i övrig 

verksamhet till föreningsbidrag. 

Reservation 
Birgitta Hammarlöf (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 60 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

4b- 1/)L. 2017-06-08 
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(forts. § 60, Dnr: VM 17 /32) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
SamhällsbyggnadskontoretN era Domert 
Kultur- och fri tidskontoret/ Åsa Hammar Wall in 

Justerandes signum An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

Be:__ 2011-06-os 
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§ 61 Delegationsordning för Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Dnr: VM 1 7 /27 

Sammanfattning av ärendet 

12 (16) 

Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett förslag till ny delegationsordning för 
kommundelsnämnderna. Det är främst tre anledningar som har föranlett kommundelsnämnderna 
att se över och revidera sina delegationsordningar: 

1. Vid Revisionsrapport 7/2015 Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning 
lämnades rekommendationer från revisionen avseende nämndernas 
delegationsordningar: 
... kommundelsnämnderna tydliggör förhållandet mellan sina och facknämndernas 
delegationsordningar. Därtill strukturerar upp processen med ändring av 
facknämndernas delegationsordningar samt att kommundelsnämndernas 
delegationsordningar får en mer enhetlig utformning. 

2. Under våren 2016 beslutade kommundelsnämnderna att lyfta ansvaret för äldreomsorgen 
från kommundelsnämnderna till äldreomsorgsnämnden. 

3. Under hösten 2016 delades tjänsten samordnare/controller för kommundelsnämnderna 
på kommunstyrelsens kontor, upp på två separata tjänster, en samordnartjänst och en 
controllertjänst. 

Med anledning av dessa rekommendationer och förändringar har kommunstyrelsens kontor 
arbetat fram ett förslag till ny och, förhoppningsvis , tydligare delegationsordning. Den nya 
ordningen bygger till stor del på den gamla men har inneburit vissa revideringar för att motsvara 
revisionens rekommendationer samt de ovan redovisade organisationsförändringarna. 

Kommunstyrelsens kontor föreslår att kommundelsnämnden antar den förslagna 
delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-05-15 
Förslag till ny delegationsordning för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Nuvarande delegationsordning för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
Berörda facknämnders delegationsordningar - mailas till ledamöterna 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar Delegationsordning - Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Utbildningskontoret 

Juste\andes signum 

~ r 

Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 1 7 /04 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om: 

• en tvådagars politikerutbildning under hösten, nämnden har mailats ut olika alternativ på 
datum. Ordförande undrar nu vilka datum som passar Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd bäst. 

• att Anticimex i Vårdinge-Mölnbo kommer att lägga ner sin verksamhet till sommaren. 

• att samtliga kommunalråd var på besök i gymnastiksalen i Mölnboskolan den 10 maj, de 
fick en liknande presentation som nämndens ledamöter fick 2017-05-25. 

• om ärendet Edesta 7: 1. Mark- och miljödomstolen skickade en kallelse till syn samt 
möjlighet till yttrande 2017-04-12 med anledning av överklagan efter nämndens avslag 
om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på på fastigheten Edesta 7: 1. 
Samhällsbyggnadskontoret gjorde bedömningen att man inte hade något ytterligare att 
tillägga samt att man inte heller skulle närvara vid synen. Ordföranden närvarade 
tillsammans med några andra ledamöter i nämnden på syn på fastigheten 2017-05-11, 
men gjorde, liksom samhällsbyggnadskontoret, bedömningen att nämnden inte hade 
något ytterligare att tillägga och därför inte skulle avlägga något yttrande, då ärendet var 
av brådskande karaktär så fattade ordförande beslutet om att avstå från yttrande som ett 
ordförandebeslut. 

• påminnelse om seminarium i plan- och bygglagen (PBL) den 2juni kl. 9-12 i stadshuset, 
inbjudan har gått ut per mail till ledamöterna. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

~ 2017-06-08 
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§ 63 Kontoret informerar 

Dnr: VM 17 /04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om en kommande utbildning för politiker om hur man 
arbetar med medborgardialoger, utbildningen kommer att hållas den 6 september, inbjudan 
skickas ut till ledamöterna per mail. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-08 
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§ 64 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 44 "Revisionsberättelse för 2016 för Södertälje kommun" 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 51 "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar, svar på motion 

av Per Holmgren (M)" 
• Protokollsutdrag 2017-05-02 § 52 "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning, svar på 

motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp" 

Kommunstyrelsen 
• Protokollsutdrag 2017-04-28 § 87 "Redovisning av hur Södertälje kommun säkerställer kvalitet i 

upphandlingsprocessen" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anrnälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Delegationsbeslut 

Dm: VM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Ansökan avskrivs, Husesta 2:3, SBN 2016-02146, 2017-04-05 
• Ansökan avskrivs, Nådhammar 1:3, SBN 2013-00278, 2017-04-25 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
• Ordförandeprotokoll, 2017-04-21 § 3 "Beslut om att avstå yttrande, Nacka Tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen (gällande förhandsbesked på fastigheten Edesta 7:1)" 

• Ordförandeprotokoll, 2017-05-16 § 2 "Yttrande om "Möjlighet att använda en särskild kvot vid 
placering i kommunala skolor" Dnr hos regeringskansliet U2017 /01031/S)" 

• Utskottsprotokoll, 2017-05-16 § 1 "Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2017/2018" 

Kultur- och fritidskontoret 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-05-23 nr 17-07 § 07 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-08 
Utdragsbestyrkande 
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~ moderaterna 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

RESERVATION 

2017-05-30 

Ärende nr 9 

Delårsbokslut per april 2017 för Vårdinge - Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 30 maj 2017 att besluta om 
Delårsbokslut per april 2017. 

I förslaget till beslut föreslås att 

1. Delårsbokslutet ska godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen 

Yrkande 

Vi föreslår nämnden att besluta följande: 

1. Delårsbokslut per den april 2017 överlämnas till kommunfullmäktige med 
hänvisning till vår egen lagda budget. 

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

För Nya Moderaterna 

AW~1 Che/1(/\__ 
Andreas Wang Ellefsen (M) 


