Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-27

§ 3: Godkännande av kommunens Årsredovisning år
2018 för Gävle kommun och ansvarsfrihet för
styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i
dessa, samt revisionsberättelse och
granskningsrapport avseende revisorskollegiet
Delges:
Samtliga nämner och bolag, SG- Ekonomi, Kommunrevision
Dnr 19KS24

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen 2018 för Gävle kommun samt lägga denna till
handlingarna,
att godkänna granskning av revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning 2018
samt att lägga denna till handlingarna
att lägga revisionsberättelsen med tillhörande granskningsrapporter till
handlingarna
att bevilja styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet
att bevilja gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för Gävle kommun för år 2018
samt överlämnat denna till Kommunfullmäktige för godkännande. I samband med
behandlingen av årsredovisningen tar Kommunfullmäktige också ställning till
frågan om ansvarsfrihet och eventuella anmärkningar.
Som underlag för Kommunfullmäktiges ställningstagande finns, utöver
årsredovisningen, även revisorernas revisionsberättelse och de granskningar som
revisionen har genomfört.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-27

Revisorerna konstaterar i revisionsberättelsen att årsredovisningen, med vissa
undantag, har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
revisionssed. Revisorerna tillstyrker att Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen samt att styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och
de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Mot bakgrund av vad som framkommit i årsredovisningen och i revisionens
granskning förslår presidiet att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till
styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa
organ.
I samband med behandlingen av kommunens årsredovisning behandlas även
granskningen av revisionskollegiets förvaltning. Kommunfullmäktiges utsedda
granskare har funnit revisionskollegiets förvaltning i god ordning. Presidiet föreslår
att Kommunfullmäktige godkänner granskningen.
Revisionens ordförande Tage Gardfjell (V) redovisar revisionsberättelsen och
svarar på frågor.
Inlägg i ärendet
Tage Gardfjell (V), Åsa Wiklund-Lång (S), Gin Akgul Hajo (V), Mattias Eriksson
Falk (SD), Owe Hellberg (V), Evelyn Klöverstedt (L), William Elofsson (M), Helene
Åkerlind (L), Jörgen Edsvik (S), Hans Wahlström (S), Håkan Alenius (S) och Tord
Fredriksen (V).
Yrkanden
Åsa Wiklund-Lång (S), Gin Akgul Hajo (V), Evelyn Klöverstedt (L), William
Elofsson (M) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till presidiets förslag.
Beslutsunderlag
 Presidiets förslag till beslut - Årsredovisning år 2018 för Gävle kommun, dnr
19KS24-10
 §62 KS Årsredovisning 2018 Gävle kommun, dnr 19KS24-4
 Tjänsteskrivelse 219-03-28 - Årsredovisning 2018 Gävle kommun, dnr
19KS24-2
 Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse, dnr 19KS24-5
 Revisionsberättelse för år 2018, dnr 19KS24-6
 Fullmäktiges granskares rapport - Granskning av revisorskollegiets förvaltning
2018, dnr 19KS24-7
 Bilaga 1 till Revisionsberättelse 2018, dnr 19KS24-8
 Revisionsberättelse 2018 med sidhänvisningar till bilaga 1, dnr 19KS24-9
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