Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens finansutskott

Sida

2005-03-22

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 68

Justering .................................................................................... 2

§ 69

Årsredovisning 2004................................................................. 3

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens finansutskott
Tid

Kl. 11.00-11.15

Plats
Beslutande

Kommunhuset, rum 538 A
s Ewa Back
s Lars-Erik Nyberg
s Martin Johansson
v Habib Effati
m Eva Lohman
fp Lars Persson
kd Hans Brynielsson

Övriga

Åke Svensson
Eric Carlsson
Björn Magnusson

Sammanträdesdatum

Sida

2005-03-22

1

ordförande
vice ordförande

tjänstgörande ersättare

stadsjurist, sekreterare
ekonomidirektör
redovisningsansvarig

Protokollet omfattar §§ 68 -- 69
Justeras

Ewa Back
Ordförande

Åke Svensson
Sekreterare

Martin Johansson
Justerare
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Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Martin
Johansson med Habib Effati som ersättare.
––––
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Dnr 135/05 042

§ 69

Årsredovisning 2004

Beslut
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
fastställa årsredovisningen;
föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2004 års
årsredovisning; och
överlämna årsredovisningen till revisorerna.

att
att
att

Bakgrund
Definitivt resultat av 2004 års verksamhet presenteras i bifogade
årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en sammanställd
redovisning för kommunen och de kommunala bolagen samt för
verksamheterna i de kommunala förvaltningarna. Dessutom ingår en
presentation av bolagen samt de kommunala nämndernas
verksamhetsberättelser.
Överläggning
Vid finansutskottets sammanträde den 22 mars 2005 upplyser den
redovisningsansvarige om korrigeringar som gjorts efter det att
handlingarna skickats till ledamöterna. Följande ändringar har gjorts:
·
·
·
·
·
·

Sidnumrering har rättats
Sid 42 – uppgift om årtal har lagts till i den tabell som redovisar
valnämndens utfall
Sid 46 – korrigeringar har gjorts i balansräkning och nyckeltal
för Sundsvall Energi, koncernen
Sid 47 – korrigeringar har gjorts i balansräkning och nyckeltal
för Sundvall Vatten
Not 1 – Avrundningsfel har rättats
Not 2 – Avrundningsfel har rättats

Lars Persson (fp) hänvisar till avsnittet om flodvågskatastrofen på sidan
5 och anser att årtalet bör anges, dvs. det bör stå att minnesstunden
hölls den 10 januari 2005.
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Ewa Back (s) påtalar att det på sidan 3 beträffande Svenska Kommun
Försäkrings AB bör stå 48,5 % och inte 50 %. Hon anser att det saknas
en analys i avsnittet på sidan 6 om att antalet anställda i Sundsvall
minskade under år 2004 från 44 937 till 43 158. Hon anser vidare att
det på sidan 10 bör finnas en kommentar för kommunen om
kärnverksamhetens resultat jämfört med budget.
Martin Johansson (s) anger att det på sidan 37, högra spalten, andra
stycket, i stället för ”Vidare ska förslag …” skall stå: Vidare är förslag
till vad som är ”Goda levnadsvillkor i Sundsvall” fastlagda av
socialnämnden.
Ledamöterna enas om att de uppgifter som sagts och de kommentarer
som efterfrågats under överläggningen, skall inarbetas i årsredovisningen. Finansutskottet beslutar därefter enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Beslutsunderlag
· Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-17 med
årsredovisning 2004
––––
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