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§ 87

Minoritetsåterremitterat ärende:
Årsredovisning 2020 för Haninge kommun

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Årsredovisningen är utformad enligt kraven i den kommunala
redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller resultat- och
balansräkning och finansieringsanalys, förvaltningsberättelse med
måluppföljning och uppföljning av fullmäktiges uppdrag och en
översikt av utvecklingen i kommunen. Sammanställd redovisning
över kommunkoncernen, inklusive bolag och kommunalförbund,
redovisas. För varje nämnd finns en kortfattad
verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat, personal samt
intern kontroll. Kommunens arbete med hållbar utveckling och
kvalitet redovisas i slutet av årsredovisningen.
Av fullmäktiges fem mål har två mål delvis uppfyllts, två mål har
inte uppfyllts och ett mål har inte kunnat bedömas.
Årets resultat blev 235,0 miljoner kronor (mnkr). Kommunens
resultat ska vara minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatet för 2020 blev 4,6 procent och resultatmålet
uppfylldes. Resultatet innebär att balanskravet är uppfyllt.
Pandemin har påverkat flera nämnders verksamheter och detta har
påverkat ekonomin. Det finns tre något större avvikelser i
nämndernas resultat mot budget, det är också dessa tre nämnder
som påverkats mest av effekterna av pandemin.
Kommunfullmäktiges reserv har inte använts. Sammantaget visar
nämnderna inkl fullmäktiges reserv ett överskott mot budget med
94,7 mnkr (1,9 procent).
Kommunens egna kapital uppgår till 2 233,0 mnkr. Soliditeten i
kommunen är 44,4 procent. Målet är att soliditeten 2022 ska ha nått
47,0 procent. Kommunen har ett stort pensionsåtagande som är en
ansvarsförbindelse med 1 878,4 mnkr år 2020. Om detta
pensionsåtagande räknas in i balansräkningen är kommunens
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soliditet 19,1 procent. Det innebär att målet, en soliditet på 15,0
procent 2022, inkl. pensionsåtagandet, är uppnått.
Föreliggande förslag till årsredovisning för Haninge kommun 2020
överlämnas till kommunstyrelsen för fastställelse samt vidare till
kommunfullmäktige för godkännande.
Ärendet minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 202104-12, § 48.
Underlag för beslut

-Årsredovisning för Haninge kommun 2020
- Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 48
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. I 2020 års bokslut avsätts 50,0 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
2. Årsredovisningen för Haninge kommun 2020 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. I 2020 års bokslut avsätts 50,0 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
2. Årsredovisningen för Haninge kommun 2020 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder
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