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Närvarande 

Ledamöter Björn Eriksson (S), ordförande 
Caroline Andersson (S), 1 :e vice ordförande 
Susann Eklund (S) endast§§ 107-119 
Ingrid W aldenström (MP) 
Ingemar Oderstedt (V) 
Andreas W ang Ellefsen (M) 
Christina Fritshammar (C) 
Göran Lidman (SD) 

Ersättare Ingela Evegård (S) tjänstgörande ersättare för Susann Eklund§§ 105-106 
Mats Östling (S) 
Helena W Hildur (MP) 
Jan Strannerud (V) 
Bo Folcker (M) tjänstgörande ersättare för Birgitta Hammarlöf (M) §§ 105-119 
Eva Molnar (KD) 
Mariusz Kawecki (SD) 

övriga Rebecka Ryblad, samordnare kommundelsnämnderna 
närvarande 

Mimmi Muleta, nämndsekreterare 
Anders Bengs, kommundelsingenjör 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

Närvarande ........ .. ............ .. ........ .. ...... ...... ................ ... ........................................................... ............ ... ...... . 2 

§ 105 Fastställande av dagordning .. .... .. ... ................ .. ............. .. ........ .. ................... ....... .... .. .. .. ...... ... ........... 4 

§ 106 Ansökan om strandskyddsdispens för återställande av strandlinje och bortgrävning av kullar m.m., 
Molstaberg 3: 73 .. ...... ... ............ ........ ... ...... ....... ...... ..... .... ....... ... ..... .... ... .......... ... .......................... ... .......... .. . 5 

§ 107 Information om Mölnbo IP ..... ...... ...... ..... ...... ... .... .... ..... ..... ........ .... ............. ........................ ......... .... 7 

§ 108 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019 .................................................. ....... ....... ... ........ .... 8 

§ 109 Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun .... ......... ............ .......... ... ......... ... 9 

§ 110 Verksamhets och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2017/2018 samt verksamhetsplan 
2018/2019 ... ...... ............... .. ............ ..... .................. ... ....................... ......... .. ... ... ................... .. .................. ... 10 

§ 111 Regler för ansökan om skolplacering i grundskolan .. ... ........ .. ........ .. .. .... ........................... ......... ... . 11 

§ 112 Lokalförsörjningsbehov 2018-2023 ..... ........... ........... ........... ........... .. .............. .. .... ............. .. .......... 12 

§ 113 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds sammanträdestider för 2019 ... ......... ... ..... ....................... . 13 

§ 114 Ekonomisk information .... ....... ... .......... ..... ..... ...... ...... ... ................................. ................................. 14 

§ 115 Nämndledamöter informerar .. ......... .. .... .. .. ... .... ..... .. .. .. .. .... ... .. .... ............ ... .... ....... ....... ....... ............. 15 

§ 116 Kontoret informerar. ...... .... ...................................................................................... ... ..................... 16 

§ 117 Anmälningsärenden .... ....... ..... ....... ... ........ .. .. .... .......... ..... ...... ......... ............. ..... .... .............. ..... .. ... ... 17 

§ 118 Delegations beslut .. .......................... ...... .. ...... ..... .. .... .... .......... .... ..... ........ ......... ....... ... ...... ...... ......... 18 

§ 119 Övriga frågor ... .... ...... .... ... ... ... .......... .... ..... .... .... ................ .......... .... ........... ...... .. ....... ... ... ... .......... .. . 19 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

f;xvv~ 13 e__,, 2018-11-14 



Sammanträdesprotokoll I 2018-11-061 Södertälje kommun I Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 105 Fastställande av dagordning 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer den utsända dagordningen. 

Justerandes signum Anslagsdatum n (__ 2018-11-14 

Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Information om Mölnbo IP 

Dnr: VM 18/04 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Bengs, kommundelsingenjör, informerar om arbetet på Mölnbo IP. Utegymmet är snart 
klart. Snart börjar arbetet med konstgräsplanen. Anders informerar om att de för tillfället håller 
på att studera olika typer av grässorter som skulle kunna passa på planen, men att de inte har 
bestämt sort än. Gräset på planen kommer att läggas under våren 2019. Nämnden önskar att 
man tar reda på fakta kring de olika grässorterna och vilken av dem som ger minsta möjliga 
miljöpåverkan. 

Kopia skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 
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§ 108 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019 

Dnr: VM 18/60 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av nämnden beslutade tidsplanen för resultatredovisning skall redovisning av 
planerna för systematiskt kvalitetsarbete ske i oktober. Syftet med planerna är att ge en samlad 
bild av verksamheterna, beskriva resultat och måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder 
för förbättring samt att ge nämnderna ett bra beslutsunderlag inför kommande års mål- och 
budgetarbete. 

Ytterst syftar planerna för systematiskt kvalitetsarbete till att kommunens pedagogiska 
verksamheter når de mål Utbildningsnärnnderna satt för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-19 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete f9rskolan 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan och grundsärskolan 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i 

Södertälje kommuns förskolor och skolor 
2. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete förskolan 
3. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete grundskolan och grundsärskolan 
4. Nämnden godkänner plan för systematiskt kvalitetsarbete Resurscentrum 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 



Sammanträdesprotokoll I 2018-11-061 Södertälje kommun I Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

§ 109 Beslut om att utse skolchef för huvudmannen 
Södertälje kommun 

Dnr: VM 18/61 

Sammanfattning av ärendet 

9 (19) 

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen och andra författningar (2 kap. 8 §). För att öka medvetenheten i 
huvudmännens organisation om vad de statliga kraven innebär införs från och med första 
januari 2019 en statligt reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av 
regler. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden, kommundelsnämnderna samt 
arbetslivsnämnden tillstyrker att kommunstyrelsen utser utbildningsdirektören till skolchef för 
samtliga skolformer i Södertälje kommun. Vidare föreslår förvaltningen att nämnderna 
tillstyrker att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att till 
Kommunstyrelsen reglemente, avsnitt om Övrig förvaltning 7 § "Uppgifter enligt 
speciallagstiftning", läggs en punkt - Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 
kapitlet 8 §. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-15 
Kommunstyrelsen reglemente reviderat med föreslaget tillägg 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
1. Nämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att kommunstyrelsen, som huvudman 

för Södertälje kommuns samtliga verksamheter inom skolväsendet, utser 
utbildningsdirektören till skolchef. 

2. Nämnden beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att till Kommunstyrelsen reglemente, avsnittet om Övrig 
förvaltning 7 § "Uppgifter enligt speciallagstiftning", läggs en punkt att -Kommunstyrelsen 
utser skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 §. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsekontoret/ stadskansliet 
Kommunstyrelsekontoret/kommundelsnämndernas registrator 
Utbildningskontoret/registrator 
Arbetslivsnämnden/registrator 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 
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§ 110 Verksamhets och kvalitetsrapport Elevhälsans 
medicinska insats 2017 /2018 samt verksamhetsplan 
2018/2019 

Dnr: VM 18/62 

Sammanfattning av ärendet 

10 (19) 

I den framlagda verksamhets och kvalitetsrapporten för 2017/2018 redovisas hur arbetet inom 
elevhälsans medicinska insatser bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. Här redovisas de mål 
och resultat som gjorts utifrån föregående års verksamhetsberättelse och åtgärdsplan för 
avvikelser. Som bilaga bifogas detta års verksamhetsplan och presenterar där årets 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-15 
Verksamhets och kvalitetsrapport för Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun, 
daterad 2018-10-15 

Bilaga 1 verksamhetsplan för 2018/2019 
Bilaga 2 Sammanställning av kvalitetsmått 
Bilaga 3 Resursfördelning skolsköterskor 
Bilaga 4 Antal Hälsobesök 
Bilaga 5 Antal Vaccinationer 
Bilaga 6 Skolsköterskans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
1. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd godkänner Kvalitets och verksamhets berättelsen 

för elevhälsans medicinska insats, daterad 2018-10-15 

Tillägg till protokollet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd önskar att rektor från Mölnboskolan ska bjudas in till 
nämnden för att tala om den arbetsbelastning som läggs på sjuksköterskan, med tanke på att 
sjuksköterstan endast är anställd på 20 %. Nämnden anser att det kan vara bra om 
sjuksköterskan också närvarar, men endast om hon har tid. 

Beslutet skickas till 
Uk/verksamhetschef elevhälsans medicinska insats 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 
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§ 111 Regler för ansökan om skolplacering i grundskolan 

Dnr: VM 18/64 

Sammanfattning av ärendet 
Ett aktivt och centraliserat skolval ska bidra till en likvärdighet och rättsäkerhet gällande vem 
som har rätt till en skolplacering på vilken skola. Syftet är att säkerställa, utifrån skollagens 
lydelse, att hänsyn tas till en vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skolenhet men 
inte på bekostnad av ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Från och 
med höstterminen 2017 använder Södertälje kommun den så kallade relativa närhetsprincipen 
när platser i grundskolan fördelas. För att ytterligar förtydliga reglerna som gäller vid 
skolplacering ska regler för ansökan om placering i grundskola i Södertälje kommun tillstyrkas 
av ansvariga nämnder och beslutas av kommunstyrelsen. Utbildningskontoret föreslår att 
nämnderna tillstyrker förslaget att kommunstyrelsen godkänner Regler för ansökan om 
placering i Södertälje kommuns grundskolor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-15 

Regler för ansökan om placering i grundskola i Södertälje kommun 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd beslutar att tillstyrka förvaltningens förslag att 
kommunstyrelsen godkänner Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns 
grundskolor. 

Beslutet skickas till 
UK/ekonomichef 

UK/akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 
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§ 112 Lokalförsörjningsbehov 2018-2023 

Dnr: VM 18/63 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningskontoret har sedan 2012 årligen upprättat en redovisning av lokalbehov för skola 
och förskola. Årets rapport, Lokalförsörjningsbehov 2019-2023 redovisar behov av 
förskoleplatser och grundskoleplatser per geografiskt område. Lokalförsörjningsbehov skola 
förskola 2019-2023 utgör grunden för kommunens investerings behov (gällande skola och 
förskola). Respektive investeringsbehov, dess innehåll och belopp, redovisas och beslutas 
separat i samband med kommunens mål- och budgetprocess. 

Nämnden föreslås godkänna rapport "Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2019-2023". 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-15, Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2019-2023 

Lokalförsörjningsbehov skola förskola 2019-2023 

Befolkningsprognos 2018-2027 
https://www.sodertalje.se/contentassets/bc67fc5e24ad46da9d844431a66039a0/rapport
befolkningsprognos-2018-2027 .pdf 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd godkänner den del av rapport Lokalförsörjningsbehov 
2019-2023 som ansvarsmässigt berör dem. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Kommunstyrelsens kontor/Ekonomistrateg 

Samhällsbyggnadskontoret 

TelgeFastigheter AB 

Utbildningskontoret/Lokalstrateg skola förskola 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2018-11-14 
Utdragsbestyrkande 
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§ 113 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds 
sammanträdestider för 2019 

Dnr: VM 18/65 

Sammanfattning av ärendet 

13 (19) 

I förslag till sammanträdesplan 2019 har hänsyn tagits för att anpassa nämndens sammanträden 
till de preliminära hålltider som beslutats för redovisning av del- och helårsbokslut. Nämndens 
sammanträdestider föreslås i nedstående sammanträdesplan. 

Förslag till sammanträdesplan 2019 Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

Presidium tisdagar kl. 08:30 i Sammanträde tisdagar kl. 17:00 
Sordin 

8 januari 22 januari 

19 februari 5 mars (kl.9.00) 

26 mars 9 april 

14 maj 28 maj (kl.9.00) 

28 maj ( efter nämndsammanträdet) 11 juni 

13 augusti 27 augusti 

1 7 september 1 oktober (kl. 9.00) 

22 oktober 5 november 

26 november 10 december 

Nämnden föreslås anta kontorets förslag till sammanträdesplan 2019 för Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden återremitterar sammanträdesplanen för 2019 till kontoret. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbilningskontoret 
Samhälls byggnadskontoret- plan/bygg 
Kultur- och fritidskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2018-11-14 
Utdragsbestyrkande 
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§ 114 Ekonomisk information 

Dnr: VM 18/04 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk information lämnas skriftligt i form av rapporten Vårdinge-Mölnbo ekonomisk 
information 2018 09 

Underlag 
Vårdinge-Mölnbo ekonomisk information 2018 09 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2018-11-14 
Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Nämndledamöter informerar 

Dnr: VM 18/04 

Ordförande Björn Eriksson (S) diskuterar med nämndledamöterna om det finns några ärenden 
som har blivit vilandes under året och som borde tas upp på sista sammanträdet den 11 
december. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

tf1·e___ 2018-11-14 

Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Kontoret informerar 

Dnr: VM 18/04 

Samordande Rebecka Ryblad informerar om att en verksamhetsplaneringsdag kommer ske 
januari 2019 och att det kommer komma ut en inbjudan till det. 

Nämnden diskuterar om de ska ha någon speciell julavslutning på det sista sammanträdet för i år 
den 11 december 2018. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2018-11-14 
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§ 117 Anmälningsärenden 

Dnr: VM 18/04 

Länsstyrelsen Stockholm 
• Överklagande av beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av 

ett bostadshus och ett garage på fastigheten Hjortsberga 9:3 i Södertälje kommun, 2018-
10-16 

Hölö- Mörkö kommundelsnämnd 
• § 125 Regler och riktlinjer för föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsnämnden 
• § 96 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 
• § 97 Regler och riktlinjer för föreningsbidrag 

Enhörna kommundelsnämnd 
• § 99 Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 

Järna kommundelsnämnd 
• § 145 Taxor och avgifter 2019 för kultur- och fritidsverksamheten 
• § 146 Regler och riktlinjer för föreningsbidrag 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

f} (_ 2018-11-14 
Utdragsbestyrkande 
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§ 118 Delegationsbeslut 

Dnr: VM 18/03 

Samhällsbyggnadskontoret 
• Startbesked Edesta 1:16, SBN-2018-01923, 2018-10-08 
• Startbesked Husesta 2:2, SBN-2018-00303, 2018-09-28 
• Startbesked Linjalen 4, SBN-2018-01233, 2018-10-08 
• Startbesked Mölnbo 51:1, SBN-2018-01791, 2018-10-10 
• Ansökan avskrivs Skillöt 1: 18, SBN-2018-00950, 2018-10-10 
• Ansökan avskrivs Skillöt 1:60, SBN-2018-01028, 2018-10-09 
• Startbesked Skillöt 1 :58, SBN-2018-00469, 2018-09-11 
• Startbesked Visbohammar 1:26, SBN-2017-02287, 2018-09-20 
• Slutbesked Vårdinge-näsby 1:27, SBN-2018-01135, 2018-09-19 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2018-11-14 
Utdragsbestyrkande 
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§ 119 Övriga frågor 

Dnr: VM 18/05 

Inga övriga frågor anmäldes. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

t[>;r::___. 2018-11-14 




