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Årsredovisning 2020 för Danderyds kommun
Ärende
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen upprätta
en årsredovisning för räkenskapsåret. Danderyds kommuns årsredovisning
för räkenskapsåret 2020 innehåller uppföljning av ekonomi och
strategiområden, som beslutades i budgeten för 2020.
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning,
vilket innebär ekonomisk balans på kort och lång sikt. Bedömningen görs
genom att följa upp kommunens fem övergripande strategiområden och
kommunens finansiella mål. Det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta
om mål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige fastställer
årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål
för en god ekonomisk hushållning.
Bedömningen är att kommunen uppfyller tre av fem övergripande
strategiområden och alla sex finansiella mål. Sammantaget görs
bedömningen att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk
hushållning.
Kommunen redovisar för 2020 ett positivt resultat om 195,8 miljoner
kronor. Balanskravsresultatet är positivt och uppgår till 184,4 miljoner
kronor, vilket innebär att kommunen reglerar en stor del av det
ackumulerade underskottet på 212,7 miljoner kronor. Av det ackumulerade
underskottet återstår att reglera 28,3 miljoner kronor. Balanskravsresultatet
är 25,7 miljoner kronor bättre än budget och beror främst på lägre kostnader
för pensioner och nämnder än budgeterat.
Under året har kommunen amorterat 46,1 miljoner kronor på lånen som vid
årets slut uppgår till 800 miljoner kronor.
Utfallet för investeringarna uppgår till 156,8 miljoner kronor och utgifterna
är 193,2 miljoner kronor lägre än budgeten om 350,0 miljoner kronor.
Enligt kommunallagen ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen har inte lämnats över till fullmäktige per den 15 april.
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta
erforderliga redaktionella ändringar i årsredovisningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Danderyds
kommun.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2020
2. Årsredovisning 2020 för Danderyds kommun
3. Kommunens måluppfyllelse inklusive nämndmål och nyckeltal 2020
4. Kommunens samverkansavtal 2020
5. Kommunens investeringar 2020
Expedieras
Revisorerna
Samtliga nämnder
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