
0 Öster 
Hantering av årsredovisningsärendet samt ärende om 
revisionsberättelser på sammanträde den 4 maj 2015 

Enligt Kommunallagen med kommentarer, femte upplagan, SKL KommentusMedia, framgår att 
på grund av sambandet mellan årsredovisning, revision och beslut i fråga om ansvarsfrihet, bör 
godkännande av årsredovisningen inte ske före Kommunfullmäktiges behandling av frågan om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 

Mot bakgrund härav och i enlighet med Kommunfullmäktiges kungörelse föreslås följande 
ordning för Kommunfullmäktiges behandling av ärendena om Årsredovisning 2014 samt 
Revisonberättelser avseende verksamhetsåret 2014 innebärande att behandling av ärendet om 
Årsredovisning 2014 delas upp i två separata ärenden: 

Ärende 4. Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 (debatt) 
Ärende 5. Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 avseende 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer 
där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen. 
Ärende 6. Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 (beslut) 

Ärende 4 på dagordningen. Årsredovisning för Österåkers kommun och dess 
bolag för år 2014 (debatt) 

Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 behandlas först 
genom en övergripande debatt och därefter debatt om respektive nämnd/styrelse/bolag samt 
övriga organ. 
Utgångspunkten vid debatten är att jäv normalt inte föreligger. Samtliga ledamöter och 
tjänstgörande ersättare har möjlighet att yttra sig. 

Den övergripande debatten inleds enligt följande ordning: 
(M) 
(S) 
(FP) 
(RP) 
(MP) 
(Q 
(KD) 
(ÖP) 
(V) 
(SD) 
(SÖ) 
Därefter fördelas ordet enligt talarlista. 

I debatten avseende respektive nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ gäller följande ordning: 
Kommunfullmäktige s 25 
Kultur- och utbildningsnämnden s 28 
Vård- och omsorgsnämnden s 30 
Byggnadsnämnden s 32 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden s 34 
Socialnämnden s 36 
Produktionsstyrelsen s 38 
Kommunstyrelsen s 26 
Armada-koncernen s 40 

5 
6 



0 Österåker 
Roslagsvatten-koncernen s 42 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar särskilt utskick 
Samordnings förbundet Södra Roslagen särskilt utskick 
Stockholmsregionens Försäkring AB särskilt utskick 
AB Vårljus särskilt utskick 
Visit Roslagen AB särskilt utskick 

För respektive nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ inleder ordförande följt av andre vice 
ordförande, för år 2014. 
Därefter fördelas ordet enligt talarlista. 

Ärende 5 på dagordningen. Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 
2014 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun 
samt vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har 
intressen. 

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 behandlas nämnd/styrelse/bolag samt 
övriga organ för sig med beslut organ för organ. Jävsituation föreligger vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelser för år 2014. Detta innebär att när nämnd/styrelse 
/bolag samt övriga organ behandlas får ledamot eller tjänstgörande ersättare inte yttra 
sig eller delta i behandling eller beslut under behandling av den nämnd/styrelse/bolag 
samt övriga organ där ledamot eller tjänstgörande ersättare innehaft uppdrag under 2014. 
Trots jäv får dock presidieledamöter för den nämnd/styrelse eller bolag som behandlas, 
yttra sig i syfte att förklara sig. 

På sedvanligt sätt kommer det att noteras till protokollet att: 
Det antecknas till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltagit i fullmäktiges 
behandling eller beslut avseende revisionsberättelse eller ansvarsfrihet för den 
nämnd/styrelse/bolag eller organisation som de innehaft uppdrag i under år 2014. 

Revisorernas ordförande inleder. 
Därefter fördelas ordet enligt talarlista. 

Vid ev. debatt gäller följande ordning: 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Produktionsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Armada-koncernen 
lloslagsvatten-koncernen 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar 
Samordningsförbundet Södra Roslagen 
Stockholmsregionens Försäkring AB 
AB Vårljus 
Visit Roslagen AB 



o Österåker 
Ärende 6. Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 
(beslut) 

Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 behandlas avslutningsvis 
genom beslut nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ för sig. Utgångspunkten vid behandling 
och beslut är att jäv normalt inte föreligger. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har 
möjlighet att yttra sig och rösta vid eventuell votering. 

I besluten avseende respektive nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ gäller följande ordning: 
Kommunfullmäktige s 25 
Kultur- och utbildningsnämnden s 28 
Vård- och omsorgsnämnden s 30 
Byggnadsnämnden s 32 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden s 34 
Socialnämnden s 36 
Produktionsstyrelsen s 38 
Kommunstyrelsen s 26 
Armada-koncernen s 40 
Roslagsvatten-koncernen s 42 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar särskilt utskick 
Samordnings förbundet Södra Roslagen särskilt utskick 
Stockholmsregionens Försäkring AB särskilt utskick 
AB Vårljus särskilt utskick 
Visit Roslagen AB särskilt utskick 

Övrig information 
Inkallande av ersättare sker på sedvanligt sätt, mellan ärenden. Inget byte av tjänstgöring 
tillåts exempelvis mellan behandling av olika nämnder i ärende 4, 5 eller 6. 
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