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Justerandes signatur 

§ 159 Dnr 2018-00154 

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd donationsfond  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd 
donationsfond.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översynen av kommunens stiftelser ska vara klar i 
mars 2019.     

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen A H Johanssons från Bjäkeryd donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar på ett tillägg till beslut att översynen som ekonomichefen 
har fått i uppdrag ska vara klar i mars 2019.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Björn Hoflunds (M) tillägg till 
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen har antagit förvaltningens förslag 
till beslut med Björn Hoflunds (M) tillägg.      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Datum 

2018-09-17 
Diarienummer 

KINKS 2018-00154 

Kommunfullmäktige 

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd donationsfond  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd 
donationsfond.      

Sammanfattning av ärendet 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen A H Johanssons från Bjäkeryd donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Syfte 

Besluta om årsredovisningarna för de stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. 

Önskad effekt 

Korrekt hantering av stiftelsernas årsredovisning. 

Berörda 

Stiftelserna samt tjänstemän och förtroendevalda i Kinda kommun. 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 
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Kommunstyrelsen 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 


























