SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2014-04-10

§ 47

Dnr 2014/KS 0145 10

Årsredovisning för Tyresö kommun 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2013.*
2. Överföra 93 065 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men
inte avslutats under 2013.
3. Utöka investeringsprogrammet med 11 000 tkr för iordningställande
av tillagningskök.
4. Utöka investeringsprogrammet med 10 000 tkr för ombyggnad av
förskolan Galaxen.
5. Utöka investeringsprogrammet med 20 000 tkr för rivning m m av
Forellskolan.
6. Överföra -975 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat
2013 i enlighet med bilaga 2.
7. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.**

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 201403-25 § 46 (bilaga).
Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i
beslutet om ansvarsfrihet.
* Socialdemokraterna deltar inte i beslut nummer ett.
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** Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i något av besluten (beslut
nummer ett till sju).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för år 2013. Resultatet av
revisorernas granskning samt revisionsberättelse har lämnats in till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilagor).
Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas
representeras av ordförande Paul Carlsson (S) som redovisar uppdraget och
de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).
Följande handlingar har ändrats efter kommunstyrelsens behandling
av ärendet:
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014 som tillhör tjänsteskrivelsen är en ny
version där kostnaderna kring Tyresö gymnasium har specificerats (se ny
bilaga).
Årsredovisning för Tyresö kommun 2013 har uppdaterats med
revisionsberättelse (se ny bilaga).
Följande handlingar, utöver materialet från revisorerna, har tillkommit
efter kommunstyrelsens behandling av ärendet:
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013
Korrigeringar årsredovisning

Yttrande
Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Anita
Mattsson (S), Ann-Christin Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth
Hedlund (V), Jerry Svensson (S), Leif Kennerberg (KD), Ulrica Riis-Pedersen
(C), Alfonso Morales (S), Carl-Johan Karlsson (S), Margareta Ternstedt (FP),
Kristjan Vaigur (S), Anders Erixon (V), Peter Bylund (MP), Luis Arias-Vera
(MP), Lilian Nylinder (MP), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (FP),
Jenny Jonsson (M) och Paul Karlsson (S) yttrar sig.
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Yrkande
Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Leif
Kennerberg (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 46.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014.pdf
Årsredovisning_Lågupplöst_20140331.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsberättelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsredogörelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013.pdf
Korrigeringar årsredovisning.pdf
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