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KS §9:14 Dnr. KS 2017/0096 

Delårsbokslut för Österåkers kommun 2017-01 -01 - 2017-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31 till protokollet. 

2. Redaktionellt tillägg till avsnittet som behandlar Byggnadsnämnden under rubriken 
Miljöredovisning i Delårsrapportför Österåkers kommun innebärande att vid tidpunkten för 
Byggnadsnämndens arbete med verksamhetsplanen för 2017 som behandlades vid 
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-08-30, § 8:4 hade kommunens centrala 
miljömålsarbete ej färdigställts. Vid den tidpunkten avsåg därför BN att senare under 2016 
besluta om egna miljömål för Byggnadsnämndens verksamhet. Så kom inte att ske. Miljömål 
har nu arbetats fram men de kommer formellt att implementeras först under 2018. Som en 
följd av att inga miljömål antagits för 2017 har ej heller någon miljöredovisning upprättats. 

Sammanfattning 
Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2017-01-01—2017-08-31 är ett 
överskott om 161,0 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 131,0 mnkr , vilket är 
90,0 mnkr mer än budget. Koncernens resultat är för bokslutsperioden ett överskott om 184,3 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-29. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-09-20, § 10:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att notera delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31 till protokollet. 

Michaela Fletcher (NI) yrkar på redaktionellt tillägg till avsnittet som behandlar 
Byggnadsnämnden under rubriken Miljöredovisning i Delårsrapport för Österåkers kommun 
innebärande att vid tidpunkten för Byggnadsnämndens arbete med verksamhetsplanen för 
2017 som behandlades vid Byggnadsnämndens sammanträde 2016-08-30, § 8:4 hade 
kommunens centrala miljömålsarbete ej färdigställts. Vid den tidpunkten avsåg därför BN att 
senare under 2016 besluta om egna miljömål för Byggnadsnämndens verksamhet. Så kom inte 
att ske. Miljömål har nu arbetats fram men de kommer formellt att implementeras först under 
2018. Som en följd av att inga miljömål antagits för 2017 har ej heller någon miljöredovisning 
upprättats. 

Forts 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Controller KS 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


