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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/619

§ 54 Årsredovisning 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Årsredovisningen 2016 för Höörs kommun godkänns.
2. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i
dessa organ beviljas.
Det noteras till protokollet att de ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit
redovisningsskyldiga inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamhet de varit
redovisningsskyldiga för.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Redovisningen
visar ett ekonomiskt resultat på + 4,4 miljoner kronor vilket är på 0,5 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
För kommunfullmäktiges mål har 63 % av de mått som finns till målen ökat. Till de fyra
målen har nämnderna sammantaget tagit fram 80 verksamhetsspecifika delmål. 55 % av
dessa har nåtts.
För att ytterligare öka kommunens gemensamma målresultat behövs insatser inom
information och kommunikation, rekrytering, personalkontinuitet, medborgardelaktighet
och inklusion/integration. Det behövs också investeringar som möter framtida behov och
ett ekonomiskt resultat på 0,5-1 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Den ekonomiska budgeten för 2017 har ett resultat om 0,02 % av skatteintäkterna och de
generella statsbidragen.
Den 16 februari bjöds samtliga förtroendevalda in till en workshop om mål, resultat och
framtid.
En redovisning med en integrerad ansats
Årsredovisningen har tagits fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att
årsredovisningen har ”besvarat” åtta frågor, se verksamhetsutvecklarens och
finanschefens tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S), Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M), Olle Krabbe (V) och Björn
Andreasson (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §87).doc
2. Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §65).doc
Justerande

Utdragsbestyrkande
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3. Tjänsteskrivelse för årsredovisning 2016.docx
4. Ho¨o¨r 2016 0425.pdf (årsredovisning ver 170425)
5. Revisionsberättelse för år 2016
6. Revisorernas årsredogörelse 2016 (Bil 1)
7. Sakkunnigas rapport - Höörs kommun - Årsredovisning 2016 (Bil 2)
8. Granskningsrapport - Höörs Fastighetsaktiebolag (Bil 3)
9. Granskningsrapport - Mellanskånes Renhållnings AB (Bil 4)
_____
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