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§ 70

Dnr 2017/KS 0197 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från
verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med
ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka
avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig
utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat
uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022,
med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad
skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Protokollsanteckning
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2017-0530 § 104 (bilaga).
Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2017-0530 § 104 (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen
2017-05-30 § 104 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en
prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt
verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelsen.
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från
verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med
ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka
avvecklingskostnader för personlig assistans beviljas.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig
utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat
uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022,
med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad
skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger
Gemicioglu (V), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson
(M), Andreas Jonsson (M), Carl Johan Karlson (S) Kristjan Vaigur (S), Jerry
Svensson (S), Lilian Nylinder (MP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M) och Dick Bengtson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag med hänvisning till ersättaryttrande i
kommunstyrelsen 2017-05-30 § 104 (bilaga).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-30 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2017.pdf
Bilaga INVESTERINGAR.pdf
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Äskande socialnämnden protokollsutdrag 2017-04-26 § 1032.pdf
Socialnämnden Delår 1 protokollsutdrag 2017-05-29 § 1042.pdf
Protokollsutdrag gymnasie och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-22 § 30
Delårsbokslut 1.pdf.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 20170517 §
39.pdf
Byggnadsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-24 §35.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delår 1 2017 protokollsutdrag 2017-05-29
§25.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Delår 1 Protokollsutdrag 20170522
§60.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-05-16 §86.pdf
Särskilt yttrande S Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf
Särskilt yttrande MP Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf
Ersättaryttrande V Delårsrapport per april 2017 för Tyresö kommun.pdf
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