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Protokollet omfattar § 68

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla 2006-03-23 betygar

Åke Svensson
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Justering
Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus
Sjödin med Lars Persson som ersättare.
––––
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Dnr 132/06 042

§ 68

Årsredovisning 2005

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
att

fastställa årsredovisningen;

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2005 års redovisning;
samt

att

överlämna årsredovisningen till revisorerna.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har upprättat årsredovisningar för 2005.
Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
Årets resultat uppgår till 63,9 mkr för kommunen och till 56,2 mkr i
den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar att underskotten från 2002 och 2003 i stort sett är återställda. Resterande del av 2003 års underskott på 1,0 mkr beräknas
kunna klaras av under 2006.
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse och finansiell översikt med resultaträkning och balansräkning samt tillhörande noter.
Dessutom innehåller årsredovisningen en översikt över verksamheten i
förvaltningarna och i de kommunala bolagen.
Överläggning
Ekonomen redogör i korthet för den nya processen för att arbeta fram
kommunens årsredovisning, som bl.a. har inneburit att texter skrivits
under december och januari månader och att kommunstyrelse och
nämnder har haft att följa en gemensam mall med rubrikerna Mål och
måluppfyllelse, Ekonomi och Framtiden. Han redogör därefter för
nyheter i årsredovisningen och behandlar i det sammanhanget sidorna
2, 4-7, 18, 19, 60 och 62 (det bakre omslaget).
Han uppger vidare att revisorerna har påbörjat sitt granskningsarbete
och att de har ett avslutande sammanträde kring årsredovisningen den 5
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april 2006 samt att årsredovisningen kommer att behandlas av
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 24 april 2006.
Christer Berglund (s), Reinhold Hellgren (c), Kim G Ottosson (v) och
Magnus Sjödin (m) ger beröm för arbetet med årsredovisningen.
Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Kim G Ottosson (v) undrar om det finns intresse av att visa hur stor
andel av respektive nämnd som är skattefinansierad.
Martin Johansson (s) frågar om det under rubriken Mål och måluppfyllelse utöver vad som hänt eller uppnåtts under det aktuella året även
bör anges vad som är nämndens beslutade mål för det kommande året.
Han anger att i socialnämndens avsnitt ett sätt använts för målet Ökad
sysselsättningsgrad och ett annat sätt för målet Fler funktionshindrade
ska erbjudas samhällsplats (sidan 24 vänster spalt).
Ekonomidirektören och ekonomen lämnar kommentarer.
Lars-Erik Nyberg (s) påtalar att det skall stå Lena Österlund som
styrelseordförande för Utveckling Sundsvall AB (sidan 45).
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Ewa Back (s) avslutar mötet med att säga att hon uppskattar bildvalet
till årsredovisningens omslag – bilden förmedlar ljus och värme.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-15
• Årsredovisning 2005
––––
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