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Osteraker
Formell hantering av ärende

ärende

om

om

årsredovisningar för år 2020 samt

revisionsberättelser och ansvarsprövning på

den 26

april

202I

Inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26, då ärendena
revisionsberättelse

Enligt

kap 21

g att

(2017:725), fjortonde upplagan,

SKL

härav samt

kap 24

mot bakgrund

Kom'mentusMedia, framgår av 11

Det ska ske innan

årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.

om ansvarsfrihet enligt 5

Mot bakgrund

om årsredovisning samt

och ansvarsprövning ska behandlas, lämnas följande information:

Kommunallagen

beslutar

sammanträde

fullmäktige

§.

av hur hantering tidigare år sett

ut, föreslås

följande

hantering:

Ärende

I.

Årsredovisning för Österåkers
där Österåkers

kommun

kommun 2020 samt

årsredovisningar för vissa organisationer

är ägare eller annars har intressen år

2020

(debatt och beslut)

.Årsredovisning för år 2020 för Österåkers

kommun

är ägare eller

kommun

samt för Vissa organisationer där Österåkers
annars har intressen behandlas först genom en övergripande debatt och

därefter debatt respektive

nämnd/ styrelse / bolag samt

Utgångspunkten vid debatten

är att jäv

normalt inte

tjänstgörande ersättare har möjlighet att yttra

De

övriga organ, för

föreligger. Samtliga

sig.

ledamöter och

sig.

övergripande inledningsanförandena sker enligt följande ordning:

rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas

att tala

i

maximalt 10 minuter

att tala

i

maximalt 5 minuter

att tala

i

maximalt 5 minuter

att tala

i

maximalt 5 minuter

att tala

i

maximalt 10 minuter

att tala

i

maximalt 5 minuter

(SD)

rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas

att tala

i

maximalt 5 minuter

(V)

rekomenderas

att tala

i

maximalt 5 minuter

(MP)

rekommenderas

att tala

i

maximalt 5 minuter

(M)
(L)

(C)

(KD)
(3)

(RP)

Därefter fördelas ordet enligt

I

talarlista.

debatten avseende respektive

nämnd/ styrelse /bolag samt

Kommunfullmäktige
- Val- och demokratinämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

övriga organ gäller följande ordning:

s

81

s

92

s

89

s

94

s

97

s

107

MISSIV

Österåker
Byggnadsnämnden
Miljö-

och hälsoskyddsnämnden

Teknisk

nämnd

Kommunstyrelsen
Armada-koncernen
Roslagsvattcn-koncernen

Övriga bolag

enligt

s

100

s

102

s

104

s

83

s

109

s

112

ordning

För respektive nämnd/ styrelsc/ bolag samt övriga organ ges möjlighet för ordförande att inleda
följt av andre vice ordförande, för år 2020. Ordförande samt andre vice ordförande har möjlighet
att begära replik på varandras anföranden. Notera att ovanstående personer kan yttra sig även om
de inte tjänstgör.
Därefter fördelas ordet enligt

talarlista.

Avslutningsvis fattas beslut utifrån framställda yrkanden.

Ärende

2.

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2020 avseende Kommunstyrelsen och
övriga

nämnder Österåkers kommun samt
i

vissa organisationer där

Österåkers

kommun

är

ägare eller annars har intressen. (debatt och beslut)
Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2020 behandlas

övriga organ för sig

med

nämnd/ styrelse/ bolag samt

beslut organ för organ.

Notera följande angående

jäv:

jävsitua tion förebgget Vid fullmäktiges behandling :1 V te vzlçionsberåttelser för är 2020.

Detta innebär att nå't nämnd/saltclse /bolag samt övuga organ behandlas får ledamot
eller tjänstgörande ersättare inte yttra mig eller delta 1' behandling eller beslut avseende
den nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ där ledamot eller tjänstgörande ersättare
Dmc-112112* uppdrag under 2020. Trots jäv får dock presidieledamätet för den
nämnd/sytelsc eller bolag som behandlas, yttra sig 1' syfte att förklara såg.

Med anledning av jäv kommer
Det antecknas
behandling

till

det att noteras

till

protokollet

att:

protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

eller beslut

nämnd/ styrelse/ bolag

avseende revisionsberättelse
eller

organisation

Revisorernas ordförande inleder

med

som de

talarlista.

Vid ev. debatt gäller följande ordning:
Kommunfullmäktige
- Val- och
demokratinämnden
Kultur- och fritidsnämnden
F örskole- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Byggnadsnämnden

eller ansvarsfrihet för

innehaft uppdrag

i

under

deltagit

i

fullmäktiges

den
år 2020.

redogörelse av revisionsberättelse avseende Österåkers

kommun.
Därefter fördelas ordet enligt

ej
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Österåker
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknisk

nämnd

Kommunstyrelsen
Armada-koncernen
Roslagsvatten-koncemen
Övriga bolag

enligt

ordning

Avslutningsvis fattas beslut utifrån framställda yrkanden.

Övrig information
Inkallande av ersättare sker på sedvanligt sätt, mellan ärenden. Inget byte av tjänstgöring
tillåts exempelvis mellan behandling av olika nämnder i ärendet om Årsredovisning eller i
ärendet

om Revisionsberättelser och ansvarsprövning.

