
Österåker
Ordförandeförslag

Kommunfullmäktiges ordförande Till Kommunfullmäktige

Datum 2020-04- I 4

Dnr KS 2020/0094

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 20 I 9 avseende

Kommunstyrelsen och Övriga nämnder i Österåkers kommun samt
vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har

intressen

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun avseende

verksamheten för år 2019.

2. Notera Revisorernas redogörelse avseende verksamheten i Österåkers kommun för år 2019, till

protokollet samt notera att revisorernas granskningsrapport ”Granskning av långsiktig

ekonomisk planering” som nämns som en särskild granskningsinsats i Revisorernas redogörelse,

ej överlämnats till kommunen i slutgiltig form och därmed fortsatt är under beredning.

3. Rikta allvarlig kritik mot Michaela Fletcher (M),J0han Boström (M), Hampe Klein (M), Anne-Li
Hilbert (C) och Arne Ekstrand (KD) avseende verksamhetsåret 2019 då formellt beslut att inrätta

Allians-AU respektive Alliansberedningen ej fattats.

4. Notera att revisorerna har inkommit med två revisionsberättelser där en majoritet av revisorerna

riktar anmärkning mot Kommunstyrelsens ordförande samt riktar allvarlig kritik mot de
ledamöter i Kommunstyrelsen som mottagit arvoden utan grund, och där

en minoritet av revisorerna riktar, på samma grunder, kritik mot Kommunstyrelsens ordförande
samt mot de ledamöter i Kommunstyrelsen som mottagit arvoden utan grund.

5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid årsstämma för Armada Fastighets AB och
Roslagsvatten AB rösta för att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet

avseende verksamheten för år 2019.

6. Bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar

avseende verksamheten för år 2019 .

7. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen avseende verksamheten för

år 2019.

8. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för Visit Roslagen AB
rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
verksamheten för år 2019.

9. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid Årsstämma för AB Vårljus och årsstämma
för Stockholmsregionens Försäkring AB, rösta utifrån revisorernas rekommendation i

ansvarsfrihetsfrågan avseende verksamheten för år 2019.

10. Notera till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltagit i fullmäktiges

behandling eller beslut avseende revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende år 2019 i de fall

personen varit jävig.
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Bakgrund
Enligt Kommunallagens bestämmelser ska de revisorer som kommunen utser för granskning av den
kommunala förvaltningen varje år till Kommunfullmäktige avge berättelse med redogörelse för
resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Om
anmärkning framställs ska anledningen till detta anges i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska
också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Bestämmelserna i

Kommunallagen beträffande revision och ansvarsprövning innebär även att fullmäktiges beslut om
att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Motiveringen
syftar till att göra tydligt vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktiges ordförande har tagit del av revisionsberättelser och i förekommande fall,

granskningsrapporter, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun, Armada
Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar,
Samordningsförbundet Roslagen och Visit Roslagen AB.

Ordförandens beredning av ansvarsprövningen
Revisorerna har för Kommunstyrelsen och övriga nämnder tillstyrkt ansvarsfrihet. Mot bakgrund
härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att Kommunfullmäktige beslutar om att bevilja

ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende verksamhet för år 2019.

En majoritet av revisorerna riktar därutöver anmärkning mot Kommunstyrelsens ordförande för

obehörigt beslutsfattande samt riktar allvarlig kritik mot de ledamöter i Kommunstyrelsen som
mottagit arvoden utan grund.

En minoritet av revisorerna riktar, på samma grunder, kritik mot Kommunstyrelsens ordförande
samt mot de ledamöter i Kommunstyrelsen som mottagit arvoden utan grund.
Kommunfullmäktige har att, för egen del, fatta beslut i frågan mot bakgrund av revisorernas
ställningstaganden.

Inför beredningen har förklaringar inhämtats des från Kommunstyrelsens ordförande Michaela
Fletcher (M) dels från de ledamöter som mottagit arvoden för arbetet i Allians-Au och
Alliansberedningen under 2019; Johan Boström (M), Hampe Klein (M), Anne-Li Hilbert (C) och
Arne Ekstrand (KD).

Det kan konstateras att § 22 i de nuvarande ”Arvodesbestämmelserna” medger utbetalning av
sammanträdesarvode i en avdelning av permanent karaktär inom en kommunal styrelse eller nämnd.
Detta fritar emellertid inte styrelsen eller nämnderna från kravet att fatta formellt beslut om att

inrätta ett sådant organ. Ett sådant beslut ligger sedan till grund för utbetalning av arvoden.

Det ska dock framhållas att Kommunstyrelsen vidtagit åtgärder, efter att man från revisorerna
uppmärksammat detta. Kommunstyrelsen har på sammanträde 2019-12-09 beslutat om att formellt
inrätta ett organ - Kommunstyrelseberedningen, samt även utsett ledamöter till denna beredning.
Därmed föreligger ej längre den formella bristen.

Mot bakgrund härav föreslås att Kommunfullmäktige riktar allvarlig kritik mot Kommunstyrelsens
ordförande Michaela Fletcher (M) samt ledamöterna johan Boström (M), Hampe Klein (M), Anne-
Li Hilbert (C) och Arne Ekstrand (KD) avseende verksamhetsåret 2019.
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Revisorerna har för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB tillstyrkt ansvarsfrihet för

respektive styrelse och verkställande direktör. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges
ordförande att Kommunfullmäktige beslutar om att: uppdra till Österåkers kommuns ombud att

rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören avseende verksamheten
för år 2019.

Revisorerna har för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar tillstyrkt att respektive

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i

densamma. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att bevilja ansvarsfrihet

för direktionen i Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar avseende verksamheten för år

2019.

Revisorerna har för Samordningsförbundet Roslagen tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges
ordförande att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen avseende
verksamheten för år 2019.

Revisorerna har för Visit Roslagen AB tillstyrkt att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att uppdra till kommunens ombud
att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
verksamheten för år 2019.

Revisionsberättelser finns ej upprättade för nedanstående bolag och organisationer:

ÖGAB Fastighet 6 AB,
Långängens Förvaltnings AB,
Österåkers Återvinningscentral AB,
Inera AB,
Stockholmsregionens Försäkring AB,
Kommunalförbundet Norrvatten,

AB Vårljus.

Gällande AB Vårljus är likvidationsprocess igångsatt och likvidationsstämma är planerad till den 18
maj.

kommunfullmäktige uppdrog på sammanträde 2019-04-29 i KF § 4:18 till kommunens ombud att

rösta för att bolaget avvecklades vid årsstämman 2019.

Gällande bolaget Stockholmsregionens Försäkring AB, infaller årsstämman den 7 maj.

Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att uppdra åt Österåkers kommuns
ombud att Vid årsstämma för AB Vårljus och Stockholmsregionens Försäkring AB, rösta utifrån

revisorernas rekommendation i ansvarsfrihetsfrågan avseende verksamheten för år 2019.

Resterande bolag och organisationer Väntas hanteras vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18
maj.
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Bilagor

1a Inkomna förklaringar

1b. Revisionsberättelser för år 2019 samt revisorernas redogörelse avseende Österåkers kommun
1C Underlag för ansvarsprövning rörande Viss arvodering - PWC
2. Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2019 avseende Armada Fastighets AB
3. Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2019 avseende Roslagsvatten AB
4. Revisionsberättelse för år 2019 avseende Kommunalförbundet Storstockholms Brand försvar

5. Revisionsberättelse för år 2019 avseende Samordningsförbundct Roslagen

6. Revisionsberättelse för år 2019 avseende Visit Roslagen AB

IngelaGardnew
Kommunfullmäktiges ordförande
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