SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
2018-04-26

§ 31

Dnr 2018/KS 0121 10

Årsredovisning för Tyresö kommun 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte
avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017
överförs till budget 2018.
4. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet. *

Jäv
* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i
beslutet om ansvarsfrihet.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga.)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har
finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur
resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för
verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida
utvecklingen.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet
och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för
investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till
budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat
2017 överförs till budget 2018. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en
ny version av årsredovisningen lagts till ärendet. Revisionsrapport samt
revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av
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ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.
På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande
Claes-Göran Enman (S) samt förste vice ordförande Bengt Verlestam (M) som
redogör för det bedömningar revisorerna gjort.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Anita
Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S),
Mikael Ordenius (MP), Carl Johan Karlson (S), Anki Svensson (M), Jerry
Svensson (S), Beatrice Rubeling (S), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP),
Annika Henningsson (M) och Liselotte Stjernfeldt (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M), Anki Svensson (M), Annika
Henningsson (M) och Liselotte Stjernfeldt (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
INVESTERINGAR PER DEC 2017.pdf
Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse VO 10 2018-04-10 §60.pdf.pdf
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse VO 11-14 och 16-17 2018-04-10
§61.pdf.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014
Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse
2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3
verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf
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Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 24.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2017 - fastställd version till KF.pdf
Revisionsberättelse för år 2017.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2017.pdf
Särskilt yttrande SD kommunfullmäktige 2018-04-26 § 31.pdf
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