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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordförande 
Caroline Andersson (S), J:e vice ordförande 
Susann Eklund (S) 
Ingrid Waldenström (MP), §§ 68-77 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammarlöf (M), 2:e vice ordförande 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Göran Alexandersson (S) 
Ingela Evegård (S) 
Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP), tjänstgörande för Ingrid Waldenström (MP) § 66-67 
Margareta Jonze (V) 
Bo Folcker (M) 
Morgan Liljebrand (L) 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Christoffer Amundin, bygglovsarkitekt 
Kajsa de Vall, bygglovschef 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar 

Dnr: VM 17/37, SBN 2017-00849 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser fastställande av riktlinjer för byggbodar och byggetableringar i Södertälje 
kommun. 
Tidigare har en generell uppfattning inom byggbranschen varit att det inte krävs bygglov för 
byggbodar och byggetableringar, eftersom de per definition inte ansetts vara byggnader i plan
och bygglagens (PBL:s) mening. Under 2015 har dock en dom kommit från högsta instans, 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som delvis ändrar detta och fastställer att det krävs 
bygglov för byggbodar, åtrn.instone om de har varit uppställda/etablerade under längre tid än 1,5 
år. Vad som gäller för kortare tidsperioder är ännu inte fastlagt av domstol eller lagstiftare. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-30 
Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar, 2017-05-30 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för byggbodar och 

byggetableringar. 
2. Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 juli 2017. 
3. Bygglovsenheten ges delegation att när så krävs revidera riktlinjerna (närt.ex. 

rättspraxis förändras, hänvisningar till webbadresser förändras eller andra 
omständigheter föranleder detta), såvida det inte är fråga av principiell karaktär som bör 
beslutas av nämnden. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/bygglovsenheten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-06-28 
Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med 
studiero 

Dnr: VM 17/30 

Sammanfattning av ärendet 

10 (18) 

Utbildningsnämnden har beslutat om "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero". I detta 
ärende redovisas en uppföljning av riktlinjerna. 

Sammanfattningsvis gör utbildningskontoret bedömningen att studieron på samtliga skolor är 
relativt god samt att den har förbättrats som en konsekvens av de åtgärder som vidtagits. Det 
finns dock stora variationer och utmaningar på individ-, grupp- och klassnivå, vilket skolorna är 
väl medvetna om och arbetar målinriktat med. Eftersom studieron är en viktig förutsättning för 
att elever ska lyckas i sina studier är detta ett område vi även fortsättningsvis noggrant följer 
·upp på huvudmannanivå och arbetar aktivt med i det dagliga arbetet på skolorna. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-15 
Bilaga 1 - Redovisning av vidtagna åtgärder samt förebyggande och främjande arbete på 
enhetsnivå 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 
Akten 

An slagsdatum Utdragsbestyrkande 

fl (___ 2017-06-28 
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§ 71 Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2017 

Dnr: VM 17 /33 

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. 2017-05-08 fanns 83 
elever, med folkbokföringsadress i Södertälje kommun, som saknar känd skolplacering. Av 
dessa var 32 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 113 elever i Södertälje kommuns skolor som har en skolfrånvaro som överstiger 50 %. 
De kommunala skolorna har en gemensam rutin för hantering av skolfrånvaro. Sedan oktober 
2016 har sju anmälningar gällande risk för ej fullgjord skolplikt från andra huvudmän handlagts 
av Resurscentrum. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-31 
Kommunens rutin för skolpliktsbevakning, bilaga 1 
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 
Utbildningskontoret/ Annika Granlund 

Justerandes signum Anslagsdatum 

11 . 2017-06-28 

Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Vatten- och avloppsprogram och Vatten- och 
avloppspolicy 

Dnr: VM 17/34 

Sammanfattning av ärendet 

12 (18) 

Kommunstyrelsen gav i juni 2014 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i nära samarbete med 
Telge Nät, Telge Återvinning och miljökontoret i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram en 
VA-plan (vatten- och avloppsplan). I arbetet har också ingått att ta fram en VA-policy, VA
utbyggnadsplan och en VA-översikt. Både VA-policy och VA-plan bereds av kommunens 
hållbarhetsutskott. 

VA-policyn är ett eget dokument som anger principer för hur kommunen agerar på VA
området för att styra mot en hållbar VA-försörjning. Den är vägledande för beslut och styrning 
inom VA-planeringen och gäller samtidigt med översiktsplanen. 

VA-planen innehåller bland annat kriterier för bedömning av områden som ska omfattas av 
V A-utbyggnadsplan samt handlingsplaner med de åtgärdsbehov som identifierats för allmän 
och enskild vatten- och avloppsförsörjning. 

VA- utbyggnadsplan hanterar de befintliga områden med samlad bebyggelse som kommunen 
avser att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp i och eventuellt ny bebyggelse i eller i 
anslutning till dessa områden. 

VA-översikt är en bilaga till VA-planen med nulägesbeskrivning och förutsättningar för allmän 
och enskild VA-försörjning. 

Enligt Mål och budget 2017-2019 ska en vattenplan vara det samlande dokumentet för 
kommunens planering och uppföljning av åtgärder enligt vattendirektivet. Vattenplanen är för 
närvarande under bearbetning. Det finns åtta bindande åtgärder för kommuner i 
åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheten. En av dessa handlar om att "Kommunerna ska 
upprätta och utveckla vatten och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas". Medskick från VA-planen till översiktsplanen inför den kommande 
aktualiseringsprövningen har gjorts. Delar av medskicket behövs för att kunna uppfylla VA
planens syften, däribland för att kunna bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna 
följas. 

Förvaltningen föreslår att miljönämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
kommundelsnämnderna, Telge Nät, hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen tillstyrker 
förslaget till VA-policy och VA-plan inför fastställande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-11 
VA-policy, 2017-05-11 
VA-plan för Södertälje kommun 2017-2030, 2017-05-11 
Bilaga VA-översikt till VA-plan Södertälje kommun, 2017-05-11 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 
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(forts. § 72, Dnr: VM 17 /34) 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg att: 

Vi måste redan idag planera inför de klimatförändringar som alltmer kommer att påverka 
vattensystemen i vårt närområde. Troligen kommer torka, och därav följande låga vattenflöden, 
att återkommande drabba oss framöver. Långsjöns vattenstånd är reglerad genom vattendom, 
som inte tillåter mer än en viss sänkning av vattennivån. 

Vid återkommande eller långvarig torka kan därför vattenflödet komma att minska betydligt i 
Mölnboån, eventuellt så mycket att den tidvis torkar ut. Detta skulle i så fall påverka såväl ån 
som våtmarken Jullen med det vilda öringbestånd och de andra djur, insekter och växter som 
finns där idag. 

Å andra sidan utgörs 94 % av det vatten som passerar Mölnbo reningsverk idag av dagvatten. Vi 
anser därför, att Mölnbo reningsverk inte ska läggas ner. Istället bör allt dagvatten separeras 
från avloppsvattnet och via en våtmark tillföras Mölnboån för att säkra ett minimum av 
vattenflöde i ån. Därefter kan man bygga ett betydligt mindre och modernare reningsverk för 
avloppsvattnet och föra även det renade vattnet till den nya våtmarken. 

Vi vill på detta sätt säkra livsbetingelserna för Mölnboåns flora och fauna även i framtiden." 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tillstyrker Vatten- och avloppsplan och Vatten- och avloppspolicy med tillägg att: 

Vi måste redan idag planera inför de klimatförändringar som alltmer kommer att påverka 
vattensystemen i vårt närområde. Troligen kommer torka, och därav följande låga vattenflöden, 
att återkommande drabba oss framöver. Långsjöns vattenstånd är reglerad genom vattendom, 
som inte tillåter mer än en viss sänkning av vattennivån. 

Vid återkommande eller långvarig torka kan därför vattenflödet komma att minska betydligt i 
Mölnboån, eventuellt så mycket att den tidvis torkar ut. Detta skulle i så fall påverka såväl ån 
som våtmarken Jullen med det vilda öringbestånd och de andra djur, insekter och växter som 
finns där idag. 

Å andra sidan utgörs 94 % av det vatten som passerar Mölnbo reningsverk idag av dagvatten. Vi 
anser därför, att Mölnbo reningsverk inte ska läggas ner. Istället bör allt dagvatten separeras 
från avloppsvattnet och via en våtmark tillföras Mölnboån för att säkra ett minimum av 
vattenflöde i ån. Därefter kan man bygga ett betydligt mindre och modernare reningsverk för 
avloppsvattnet och föra även det renade vattnet till den nya våtmarken. 

Vi vill på detta sätt säkra livsbetingelserna för Mölnboåns flora och fauna även i framtiden." 

Beslutet skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadskontoret/Liselott Löthagen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

/? 2017-06-28 

I 
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§ 73 Svar på återremitterat yttrande över David Winerdals 
(KD) motion "Offentliga anslagstavlor - en 
demokratifråga" (återremiss 2017-04-25 § 48) 

Dnr: VM 16/53 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande (mars 2017) över en motion från David Winerdal (KD) om 
att en inventering av befintliga anslagstavlor i kommunen bör ske för att kartlägga 
anslagstavlornas placering och skick har återremitterats av nämnden. I motionen föreslås att 
kommunen ska se över vilka offentliga platser som saknar offentliga anslagstavlor för att 
informera och annonsera på. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har återremitterat ärendet 
för att kontoret ska återkomma med ett svar förenligt med situationen för anslagstavlor i 
Vårdinge-Mölnbo kommundel. 

Till skillnad från situationen i Södertälje tätort så finns det anslagstavlor i alla kommundelar. Av 
bifogad karta framgår var de fem anslagstavlorna i Vårdinge-Mölnbo kommundel finns. 
Samtliga renoverades under 2016. Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att en översyn av 
situationen för offentliga anslagstavlor inte behöver därför göras i Vårdinge-Mölnbo 
kommundel. 

Beslutsunderlag 
Sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-06-01 
Återremiss enligt protokoll Vårdinge kdn, 2017-04-25 
Motionen, 2016-10-18 
Karta över anslagstavlor i Vårdinge-Mölnbo 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01 som sitt 
yttrande över motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

JS L 2017-06-28 

I 
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§ 74 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 17/04 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om att han själv och Ingela Evegård (S) igår, 19/6, 
mottog förvaltningens underlag till mål och budget 2018/2019, i förslaget finns det budgeterat 
för en gymnastikhall i Mölnbo till år 2019. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 



Sammanträdesprotokoll I 2017-06-20 I Södertälje kommun I V~rdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 16 (18) 

§ 75 Kontoret informerar 

Dnr: VM 17 /04 

Samordnare Rebecka Ryblad informerar om att verksamhetsplanering inför 2018 för samtliga 
kommundelsnämnder kommer att hållas den 7 december, mer information kommer per mail. 

Sekreterare Josefine Schiltzer meddelar att hon ska sluta sin tjänst från och med den 1 oktober 
2017. 

Kopia skickas till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-06-28 
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§ 76 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 17/04 

Kommunfullmäktige 

• Protokollsutdrag 2017-05-29 § 85 "Läxjour för högra måluppfyllelse" Svar på motion av 
Liberalernas fullmäktigegrupp 

17 (18) 

• Protokollsutdrag 2017-05-29 § 88 "Handlingsplan för arbetsro i skolan" Svar på motion av 
Veronica Westergård (KD) 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

• Anförande från Hjalmar Petris Advokatbyrå, 2017-06-05, Nacka tingsrätt gällande Edesta 7:1 

• Underrättelse, Nacka Tingsrätt 2017-06-05 Mål nr P 844-17 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, 2017-06-09, nr 17-08 § 08 

Tekniska nämnden 

• Protokollsutdrag 2017-06-01 Yttrande över trafikförvaltningens remiss om 
trafikförändringar 2017/2018 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

{2 · 2017-06-28 
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§ 77 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 17 /03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Ansökan avskrivs, Nådhammar 1:2, SBN 2017-00255, 2017-06-02 

• Slutbesked, Svalsta 3:1, SBN 2016-00744, 2017-05-24 

• Startbesked, Hammarstuga 1:4, SBN 2017-00923, 2017-05-23 

• Ansökan avskrivs, Molstaberg 1:6, SBN 2017-00799, 2017-05-15 

• Slutbesked, Edesta 6:1, SBN 2015-02690, 2017-05-18 

• Ansökan avskrivs, Hjortsberga 8:4, SBN 2016-02494, 2017-05-10 

• Startbesked, Molstaberg 3:46, SBN 2017-00945, 2017-05-09 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f2 '(_ 2017-06-28 
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