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§ 95 Årsredovisning för Hörby kommun 2018
samt fråga om ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
– Årsredovisningen för Hörby kommun 2018 fastställs.
– Överföring av 37 899 000 kr i anslag för pågående investeringsprojekt till
2019 års investeringsanslag beviljas.
- Bevilja ledamöter i styrelser, nämnder och beredningar samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för Hörby kommun 2018 har upprättats av
ekonomiavdelningen.
Hörby kommuns resultat för 2018 uppgår till 6 700 000 kr. Resultatet är 10
400 000 kr sämre än budgeterat.
Balanskravsresultatet uppgår till 6 700 000 kr. Därmed uppfylls det
lagstadgade balanskravet.
Resultatnivån uppfyller inte kravet för avsättning till resultatutjämningsreserv.
Årets investeringsutfall uppgår till 177 300 000 kr, vilket är 77 500 000 kr lägre
än budgeterat investeringsanslag på 254 800 000 kr.
Styrelse och nämnder har ansökt om att överföra 37 900 000 kr till 2019 för
pågående investeringsprojekt.
I samband med att årsredovisningen för 2018 ska fastställas ska även
ansvarsfrihet prövas för styrelse och nämnder.
Tillförordnade ekonomichefen Kerstin Bondza redogör för Årsredovisning
2018.
Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut att årsredovisningen fastställs, överföring
av 37 899 000 kr i anslag för pågående investeringsprojekt till 2019 års
investeringsanslag samt att bevilja ledamöter i styrelser, nämnder och
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år
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2018 och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen för 2018, bevilja
överföring av 37 899 000 kr i anslag för pågående investeringsprojekt till 2019
års investeringsbudget samt att bevilja ledamöter i styrelser, nämnder och
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år
2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 99.
Årsredovisning 2018 – Hörby kommun
Tjänsteskrivelse KLF 2019-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27, § 155
Revisionsberättelse för 2018
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande

