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Årsredovisning 2019 för Haninge kommun

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Årsredovisningen är utformad enligt kraven i den kommunala
redovisningslagen och innehåller, förutom resultat- och
balansräkning och finansieringsanalys, en förvaltningsberättelse
med måluppföljning och en översikt av utvecklingen i kommunen.
För varje nämnd finns ett avsnitt med en kortfattad
verksamhetsbeskrivning, ekonomiskt resultat samt måluppföljning.
En sammanställd redovisning över kommunen inklusive bolag och
kommunalförbund redovisas också i dokumentet.
Årets resultat blev 42,5 miljoner kronor (mnkr).
Kommunfullmäktiges mål är att resultatet ska vara minst 2,0
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för
2019 blev 0,9 procent och därmed uppfylldes inte resultatmålet.
Resultatet innebär dock att balanskravet är uppfyllt.
De flesta nämnderna följer budgeten och redovisar sammantaget ett
underskott mot budget med 4,2 mnkr eller 0,1 procent (exklusive
kommunfullmäktiges reserv).
Kommunens egna kapital uppgår nu till 1 731,6 mnkr. Soliditeten i
kommunen har minskat till 41,3 procent. Kommunen har ett stort
pensionsåtagande som är en ansvarsförbindelse med 1 324 mnkr
(pensioner intjänade före 1998). Om detta pensionsåtagande räknas
in i balansräkningen är kommunens soliditet 10,4 procent. Utfallet
och riktningen på nyckeltalet innebär att målet, en soliditet på 15,0
procent, inkl. pensionsåtagandet 2022, är på väg att uppnås.
Föreliggande förslag till årsredovisning för Haninge kommun 2019
överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse samt vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Underlag för beslut

- Årsredovisning för Haninge kommun 2019
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 fastställs och
överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Michael Fridebäck (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna och Vänsterpartiet
lämnar varsitt särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Årsredovisningen för Haninge kommun 2019 fastställs och
överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder
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