
-
u 

Södertälje 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-02-20 
Kommunstyrelsens kontor 

Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnd 

ANKOM 
SÖDERTÄLJE KOMMUN 

2019 -02- 2 0 , 

Dnr.Y..Hk.Q.b�-�./!.� .. 

Årsbokslut 2018 

Dnr: VM 19/14 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommundelsnämnden ska överlämna årsbokslut för perioden januari-december 2018 till 
kommunstyrelsen. Enligt Mål- och Budget ska nämnden förutom ett ekonomiskt bokslut även 
lämna en redovisning på de av kommunfullmäktige uppställda mål och inriktningsbeslut. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. 
Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till 
den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20 

Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnds årsrapport 2018, inklusive bilagor 1-3 

Ärendet 
Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnd följer upp måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål 

med 20 indikatorer samt avrapportering av uppdrag, åtgärder och särskilda satsningar. 

Indikatorerna speglar arbeten och resultat av dessa inom de olika målområdena. Av 

indikatorerna ges sex bedömningen har brister. Indikatorerna som visar på brister finns inom 

förskolan, i valdeltagandet till riksdagsvalet, garantitid inom bygglovärenden samt andelen 

ekologiska livsmedel. 

Förskolan i Mölnbo har dock högt resultat, men behöver fokusera särskilt på matematisk lek. 

Valdeltagandet ökade i valen till kommun- och landstingsfullmäktige, men minskade i valet till 

riksdagen. Andelen ärenden inom bygglov som beslutas inom tioveckosgarantin minskade, 

likaså andelen ekologiska livsmedel i förskolan och skola. Resultaten i skolan förbättras inom 

både nationella prov och andelen som uppnått målen. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd hade för 2018 ett totalt kommunbidrag på 34,2 mnkr. 

Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,2 mnkr. Resultatet härleds främst till 

den oförbrukade budgetreserven som sammantaget hade ett överskott på 839 tkr för 2018. 

Nettokostnaderna för nämnden på total nivå för 2018 landade på 33,0 mnkr i jämförelse med 

budgeten för året som var 34,2 mnkr. Resultatet för nämnden blev således ett överskott på 1,2 
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