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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordförande 
Caroline Andersson (S), 1 :e vice ordförande 
Susann Eklund (S), §§78-79, §§81-89 
Ingemar Oderstedt (V) 
Birgitta Hammarlöf (M), 2:e vice ordförande 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Ingela Evegård (S), tjänstgörande ersättare för Susann Eklund (S) § 80 
Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP), tjänstgörande ersättare för Ingrid Waldenström (MP) 
Bo Folcker (M) 
Morgan Liljebrand (L) 
Eva Molnar (KD), tjänstgörande ersättare för Christina Fritshammar (C) 
Mariusz Kawecki (SD) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Monica Sonde, utbildningsdirektör 
Åsa Stenberg, rektor Mölnboskolan 
Kerstin Burström, rektor V årdinge Bys folkhögskola 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Fastställande av dagordning 

Utgår från dagordningen 
Ärende 12. Ekonomisk information utgår från dagordningen. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen med ovanstående ändringar. 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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§ 81 Informationsärende - Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom 
prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder 

Dnr: VM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdirektör Monica Sonde presenterar sig som ny utbildningsdirektör samt informerar 
nämnden om arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Rollen som ny utbildningsdirektör 
Sonde beskriver det som en stor utmaning att ta över en så framgångsrik skolkommun som 
Södertälje är, men trots framgångarna så finns det mycket kvar att arbeta vidare med och Sonde 
är glad att vara en del av det arbetet. 

Kommunen har en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande 
men mycket arbete finns kvar att göra och det är en utmaning att arbeta vidare på rätt sätt med 
de mycket välfungerande strukturer som man har. En ytterligare utmaning är att arbeta för att 
förskolelärare/lärare och förskolechefer/skolledare får bra förutsättningar och incitament för att 
stanna kvar i kommunen. 

Systematiska. kvalitetsarbetet 
Det arbete som man nu gör i och med att utarbeta en plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018 
utgår mycket från de utvärderingar som man gör för föregående år. Det pågår nu ett omfattande 
arbete med att utvärdera det systematiska kvalitetsarbete som har utförts under föregående läsår 
och utvärderingen kommer att komma till nämnderna under november. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett antal huvudområden, pedagogisk ledning, 
kvalitet i undervisningen, mål- och resultatstyming, lärande organisation, förbättringsområde 1 
- elevhälsa, förbättringsområde 2-F-5 satsning samt förbättringsområde 3 -
föräldrasamverkan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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§ . 82 Resultatredovisning grundskolan betyg åk 9 och 
nationella prov 

Dm: VM 17/08 

Sammanfattning av ärendet 

11 (20) 

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

för grundskolan ske i september. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-14 

Bilaga 1 : Kommentarer till resultat, behörighet, meritvärde och andel elever som når målen. 

Bilaga 2: Grund-info- kommungemensamt arbete i grundskolan läsåret 17-18 

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

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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§ 83 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg 2018 

Dnr: VM 17/40 

Sammanfattning av ärendet 

12 (20) 

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 1 januari 2002 anslutit sig till den s.k. maxtaxan, vilket innebär att det 
finns en övre gräns för hur mycket barnomsorgen f'ar kosta. Maxtaxan styrs av förordning 
(2001: 160) "om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet". Nämnda förordning har under 2015 ändrats med förordning (2015:153). 
Ändringen med.rör att från och med 2015-07-01 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 kronor multipliceras 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 (2017-01-01) är maxtaxans högsta avgift enligt nedan: 

Högsta månadsavgiften för förskoleverksamhet 

Högsta avgift 

Barn ett 1 362 kronor 

Barn två 908 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Högsta månadsavgift för sko/barnsomsorg 

Högsta avgift 

Barn ett 908 kronor 

Barn två 454 kronor 

Barn tre 454 kronor 

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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(§ 83 forts. Dnr: VM 17/40) 

Högsta avgift för år 2018 kommer att justeras i enligt med av Skolverket meddelat belopp 
(2017-10-01) i enlighet med förordning för maxtaxan. 

Avgift för fritidsklubb 

13 (20) 

Avgiften för fritidsklubb för barn mellan 10-13 år styrs inte av förordning (2001 :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 per termin 
samt tillägg för matkostnader enligt självkostnadspris. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De årliga förändringarna i taxan kommer inte innebära att intäkterna till kommunerna ökar 
eftersom statsbidraget för kommuner som infört maxtaxa sänks i motsvarande grad. 

Den sammanlagda årliga intäkten av barnomsorgsavgifter är för närvarande ca 52 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-04 
PM, Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer taxorna för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i enlighet med PM 
från utbildningskontoret daterat 2017-08-04, samt överlämnar dem till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningskontoret/Susanna Fritz 
Utbildningskontoret/ Anki Frohm 
Utbildningskontoret/systemförvaltare Skolplatsen förskola 
Kommunstyrelsens kontor/Ingela Heden 

Justerandes signum~ Anslagsdatum 

c..f!___ 2017-09-06 

Utdragsbestyrkande 
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§ 84 Informationsärende - Presentation av Vårdinge Bys 
folkhögskolas verksamhet 

Dnr: VM 17/04 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor vid Vårdinge By folkhögskola, Kerstin Burström informerar nämnden om 
folkhögskolans verksamhet. 

Södertälje kommun har få folkhögskolor och Burström är stolt över att Vårdinge by 
folkhögskola verkar i Vårdinge kommundel och i Södertälje kommun. Burström berättar kort 
om folkbildningens uppgift i samhället, staten har ett mål med folkbildningen, att alla ska få 
möjlighet att tillsammans med andra kunna öka sin kunskap och sin bildning för personlig 
utveckling och för att bli delaktig i samhället. Folkhögskolorna i Sverige är kostnadsfria och 
CSN-berättigade. 

V årdinge Bys folkhögskola startade 1994 och har sedan starten haft utbildningar i konst, 
konsthantverk och ekologisk odling. Idag har folkhögskolan också utbildningar i mathantverk 
och en utbildning för Barnskötare. Folkhögskolan har i år ca 165 deltagare, 22 fast anställda 
medarbetare och ett internat med 60 platser. Man har under året öppna evenemang i 
kommundelen, b.la adventsfirande och valborgsmässofirande. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum 

~ --

Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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§ 85 Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 
2018-2020 

Dnr: VM 17/27 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att förvaltningens underlag presenterades den 19 juni överlämnades underlaget 
för politisk beredning. Nämnderna ges tillfälle att senast den 2 september yttra sig till 
kommunstyrelsen över förvaltningens underlag. 

En fortsatt god konjunktur under delar av den kommande treårsperioden skapar möjligheter för 
kommunen inklusive Telgekoncemen att stärka sin finansiella ställning genom en god 
ekonomisk hushållning, vilket behövs för att kunna möta både ambitioner och utmaningar 
framöver. Ambitioner som att bygga 20 000 nya bostäder till 2036, där 15 300 av dessa är 
kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen, utveckling av city i samverkan, högskolesatsning 
tillsammans med KTH, Scania och Astra Zeneca, fortsatt utveckla skolan och dess resultat samt 
utveckla möjligheten till egen försörjning, är några områden att nämna. Utöver dessa ambitioner 
som även är utmaningar, finns övriga utmaningar framför allt i den demografiska utvecklingen 
där andelen yngre och äldre bedöms bli större och som ställer ökade krav på välfärdstjänster och 
utvecklingen av desamma. Digitaliseringen är en viktig satsning som kommunen behöver 
genomföra för att kunna möta dessa ökade krav samtidigt som behovet att den egna 
organisationen bedriver verksamheten på effektivt sätt tillsammans med önskad kvalitet i 
välfärdstjänstema. 

För att säkerställa en hållbar välfärd är det dock viktigt att kommunen tar ett samlat grepp kring 
de tre hållbarhetsdimensionema, vilket är avsikten med den nya målstruktur för 
kommunfullmäktiges mål som föreslås i förvaltningens underlag. Den nya målstrukturen avser 
även att skapa en tydligare politisk styrning och ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige, 
nämnder och förvaltning som ett led i att stärka målstyrningen. 

För att få ett ökat fokus på investeringarna, en längre planeringsperiod och bättre synkronisering 
med Telgekoncemen, i syfte att öka genomförandegraden av beslutade investeringar, har 
investeringsbudgeten separerats från driftbudgeten. Detta möjliggör också ett tidigare beslut av 
investeringsbudgeten. Vidare har kommunstyrelsen givit stadsdirektören i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att ytterligare stärka och öka kvaliteten i investeringsprocessen. 

I förvaltningens underlag finns särskilda satsningar, som delvis redan nämnts ovan, som 
utbyggnadsstrategin, digitaliseringen samt möjligheten till egen försörjning. För 
utbyggnadsstrategin och egen försörjning finns motsvarande medel som satsades i 2017 års 
budget kvar hos berörda nämnder även i 2018 års budget. För digitaliseringen avsätts centralt 18 
mkr. 

I övrigt innehåller förvaltningens underlag för året mindre effektiviseringar på sammanlagt 26 
mkr, en generell pris-och löneuppräkning på 1 procent samt riktade lönesatsningar mot 
prioriterade grupper. 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-09-06 
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(§ 85 forts. Dnr: HM 17 /27) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-08-14 
Förvaltningens underlag Mål och Budget 2018-2020, PM inklusive bilagor 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att nämnden beslutar att man har tagit del av 
förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020 och avstår från eget ställningstagande 
till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

Birgitta Hammarlöf (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden tar del av förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020 och avstår från eget 
ställningstagande till förmån för den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/Ekonomi/Lek 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 86 Nämndledamöter informerar 

Dnr:VM 17/04 

Andreas Wang Ellefsen (M) informerar om att Mölnbo IF firar 100 år den 14 oktober och Wang 
Ellefsen lyfter frågan om nämnden kan ge något bidrag som en present. 

Ordförande Björn Eriksson (S) informerar om fördelning av Södertäljelyftet, Vårdinge-Mölnbo 
har tilldelats 1 miljon kronor, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret har 
tillsammans föreslagit att man lägger pengarna på idrottsplatsen. 
För år 2018 har kommunfullmäktige avsatt 1,5 miljoner för gång- och cykelväg mellan Mölnbo 
och Gnesta. 
För 2019 har kommunfullmäktige avsatt 500 tusen kronor för att flytta elljusspåret till en ny 
plats. 

Ingemar Oderstedt (V) och Helena W Hildur (MP) informerar nämnden om Edesta 7: 1. 

Birgitta Hammarlöf överlämnar en blomma till nämndsekreterare Josefine Schutzer som slutar 
sin tjänst den 30 september. 

Kopia skickas till 
Akten 
V årdinge-Mölnbo kommundelsnämnds presidium 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2017-09-06 

Utdragsbestyrkande 
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§ 87 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 17/04 

Kommunfullmäktige 
• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 112 Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017 
• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 119 "Minska lärarnas administrativa börda" Svar på motion av 

Metin Hawsho (L) 

• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 120 "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan" Svar på 
motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp 

• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 121 "Främja barnens frisknärvaro i förskolan" Svar på motion av 
Mats Siljebrand (L) 

• Protokollsutdrag 2017-06-21 § 131 "Anlägg en GC-väg i Mölnbo" - medborgarförslag 

Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
• Dom, Mål nr P 844-17, 2017-06-28 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

~,J JJ 2017-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 88 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 17/03 

Samhällsbyggnadskontoret 

• Ansökan avvisas, Mölnbo 1:31, SBN 2017-00621, 2017-06-27 
• Bygglov med startbesked, Nådhammar 1:4, SBN 2017-00719, 2017-07-05 
• Bygglov med startbesked, Balsberga 4:13, SBN 2017-00200, 2017-06-27 
• Slutbesked, Molstaberg 3:46, SBN 2017-00945, 2017-06-25 
• Startbesked, Vårdinge 1:4, SBN 2017-00830, 2017-06-12 
• Startbesked, Hjortsberga 4:1, SBN 2017-00132, 2017-06-08 
• Slutbesked, Molstaberg 3:65, SBN 2014-01997, 2017-08-11 
• Bygglov med startbesked, Edesta 2:13, SBN 2017-00502 

Utbildningskontoret 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-10, § 10, 2017-06-16 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-12, § 12, 2017-08-09 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-13, § 13, 2017-08-09 
• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-11, § 11, 2017-08-09 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

• Beslut om att utse beslutsattestanter, nr 17-09, § 09, 2017-06-15 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signurT) Anslagsdatum 

2017-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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§ 89 Övriga frågor 

Dnr: VM 17 /05 

Andreas W ang Ellefsen (M) efterfrågar om det finns någon ny information kring 
Wennerbotomten (skolbänken). 

Kopia skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret/projekt- och exploatering 

Justerandes signu Anslagsdatum 

2017-09-06 
Utdragsbestyrkande 
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