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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-03-03 

V ÄRDINGE-MÖLN BO 
KOMMUNDELsNÄMND 

Tid fredagen den 3 mars kl.9.00-10.00 

Plats Folkets hus i Mölnbo 

Justering 

Justering, 
tid och plats Måndagen den 6 mars i Södertälje stadshus 

sekreterare Josefine Schlitzer 

Ordförande Björn Eriksson (S) l !J ~ 

Justerare Birgitta Hammar l ö f (M) -:=tt~ j~ 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Paragraf 
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Beslutande organ Vårdinge-Mölnbo Sammanträdesdatum 2017-03-03 

Anslaget sätts upp 2017-03-06 Anslaget tas ned 2017-03-27 

Förvaringsplats för protokoll stadskansliet 
Underskrifter ~ 0 · ~ . ( 1\LWIJ UO. ~~ ~J;~ 
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Närvarande 

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

Ersättare Ingela Evegård (S), tjänstgörande ersättare för Susann Eklund (S) 
Mats Östling (S) 
Bo Faleker (M) 

Övriga Rebecka Ryblad, samordnare/controller kommundelsnämnderna 
närvarande 

Vivian Ichu, controller 
Rebecka Adam, ny controller för kommundelsnämnderna 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-03-06 
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§ 32 Arsbokslut 2016 - Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd (bordlagt 2017-02-28 § 28) 

Dnr: VM l 7/20 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnden ska till kommunstyrelsen överlämna årsbokslut för periodenjanuari
december 2016. 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 har per sista december ett totalt kommunbidrag om 42,3 
mkr och ett resultat på 2,1 mkr, en ökning på 1,1 mkr från prognosen i augusti. Det är främst 
äldreomsorgen och nämndens egen verksamhet som bidrar till det positiva resultatet. 
Verksamhetsmålen samt personalmål uppfylls i den sammanvägda lägesbedömningen, med den 
sammanvägda bedömningen OK. 

Kontorets förslag till nämnden är att godkänna årsbokslut 2016 och överlämna det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse, 2017-02-24 
PM "Årsbokslut 2016 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd" med bilagor 1-7 

Yrkanden 
Ordförande Björn Eriksson (S) yrkar på att bifalla kontorets förslag till beslut. 

Göran Lidman (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

Birgitta Hammar l ö f (M) yrkar på att överlämna Årsbokslut 2016-V årdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd till kommunstyrelsen utan att godkänna den. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på de olika yrkandena och finner nämnden besluta i enlighet med 
sitt eget med fleras yrkande. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner Årsbokslut 2016- Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd och överlämnar 
det till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Birgitta Hammarlöf (M) inkommer med en skriftlig reservation, bilaga § 32. 

Medskick till protokollet 
Nämnden vill poängtera att man i årsbokslutet använder olika benämningar för samma system 
lönesystem/personalsystem. Det är också mycket oroande att man i och med de nya systemen 
inte kan få fram statistik över t ex medarbetamas utbildning och sjukskrivningar. 

Justeraf.ldes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 
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(forts. § 32 Dn r: VM 17 /20) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens kontor/ledningsstöd ekonomi 
Kommunstyrelsens kontor/redovisning och ekonomisupport 
Kultur- och fritidskontoret/Olle Lindström 
Utbildningskontoret/J örgen Alm 
Social- och omsorgskontoret/Maria Johansson 
SamhällsbyggnadskontoretNera Dannert och Johanna Friberg 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2017-03-06 



~moderaterna 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

RESERVATION 

2017-03-03 

Ärende nr 5 

Arsbokslut 2016 Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd 

Ärendet 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har den 3 mars 2017 att besluta i ärendet 
Arsbokslut 2016. 

Vårdinge - Mölnbo kommundelsnämnd har ett totalt kommunbidrag på 42.3 mkr per 
december 2016. Redovisningen visar på ett positivt resultat på 2,1 mkr. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd har även tidigare år redovisat visst överskott 
vilket vi från Nya moderaterna tidigare påtalat, då vi anser att ett överskott inte är mer 
acceptabelt än ett underskott, då önskemål alltid framförts om bia en idrottshall för 
bygdens boende och då framför allt för ungdomar, då gymnastikhallen i skolan är 
under all kritik 

Yrkande 
Då överskottet utnyttjas för att balansera kommunens totala underskott och därmed 
inte kommer kommundelsnämnden tillgodo yrkar vi att förslaget till beslut ändras från 
att 

"Godkänna bokslutet och överlämna det till Kommunstyrelsen", till att vara 

"Överlämnar bokslutet till Kommunstyrelsen". 

Då nämnden beslutade i enlighet med kontorets/majoritetens förslag reserverar vi 
oss till förmån för eget yrkande. 

Moderata Samlingspartiet 

~t!~ 
Andreas Wang Ellefsen (M) 


