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KS § 4:8 Dnr. KS 2013/121-042 

Utdrag: akten, KF 

0 o o Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2012 

Ärende 
Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning 
sammanställt årsredovisning för Österåkers kommun. Denna innehåller 
förutom bokslut för nämnderna också en sammanställd redovisning där 
ägda delar av Armada Fastighets AB respektive Roslagsvatten AB ingår. 

Därutöver biläggs Armada Fastighets ABs och Roslagsvatten ABs 
årsredovisningar i sin helhet. Dessa är redan behandlade i sina respektive 
styrelser, där representanter från Kommunfullmäktige i Österåkers 
kommun ingår. 

Resultatet för Österåkers kommun 2012 är 142,7 mkr, vilket är 73,5 mkr 
bättre än budgeterat. Resultat vid avstämning mot balanskravet är 77,4, 
då realisationsvinster samt en reservering för framtida pensionskostnader 
om 65,0 mkr avräknats. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen, 
där ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 147,5 mkr. 

Tidigare beredning 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-26. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:30. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande 
innebärande att årsredovisning år 2012 för Österåkers kommun godkänns, 
årsredovisning år 2012 för Armada Fastighets AB godkänns, årsredovisning år 2012 
för Roslagsvatten AB godkänns samt att uppdra åt Österåkers kommuns ombud att 
vid bolagsstämma för respektive bolag rösta för att godkänna årsredovisning 2012 
för respektive bolag samt att omedelbart justera ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning år 2012 för Österåkers kommun godkänns. 

2. Årsredovisning år 2012 för Armada Fastighets AB godkänns. 

Forts. 

Justcrandes sign Utdragsbcstyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-04-10 11(43) 

Forts. KS § 4:8 

3. Årsredovisning år 2012 för Roslagsvatten AB godkänns. 

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud  att vid bolagsstämma för respektive 
bolag rösta för att godkänna årsredovisning 2012 för respektive bolag. 

5. Omedelbart justera ärendet. 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Särskilt y t t rande  
Yttrande från den socialdemokratiska gruppen 
Vi har tagit del av årsredovisningen för Österåkers kommun och dess bolag för 
2012, som är en historisk beskrivning av året 2012, som nu gått. 
För  fjärde året i rad redovisar Österåkers kommun ett stort överskott jämfört med 
budgeten. De t  har skett samtidigt som skolor och äldreomsorg har tampats med 
svårigheter att få sina budgetar att räcka till. 
Produktionsstyrelsen har kämpat med eftersläpande underskott 2011-2012. Vi 
socialdemokrater har vid flera tillfällen föreslaget att detta underskott skall 
finansieras genom det överskott som finns. Vi har hittills inte fått gehör för det. 
Ur redovisningen kan vi utläsa att inom Utbildning samt vård och omsorg har 
personalen minskat mest med 19, 2 respektive 26,5 årsarbetare. Sjukfrånvaron har 
inom Produktionsförvaltningens samtliga verksamhetsområden ökat med 0,5 
procent, och är något som bö r  analyseras och  följas upp  noga. 
De t  är naturligtvis glädjande att kommunen kan redovisa ett överskott. Men det kan 
ifrågasättas det  realistiska i att ständigt lägga så mycket pengar på hög, särskilt när  
viktiga verksamheter haft svårigheter att hålla sin budget, och att kommunen satt så 
högt ställda mål som till exempel bästa skolkommun, som för att de  skall kunna 
föiverkligas kräver extra satsningar. 
Med det socialdemokratiska budgetförslaget för 2012 hade verksamheterna inom 
främst vård- och omsorg som utbildning haft betydligt mer  resurser att tillgå 
samtidigt som kommunen klarat sitt balanskrav. 
E n  stor del av det  överskott som nu  redovisas skall föras över i en 
resultatutjämningsreserv. Vi anser att det är viktigt att en policy för en sådan 
hantering tas fram. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher 

Justerandes sign ^ 
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KS § 4:28 Dnr. KS 2013/0030 

Utdrag: akten, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Inventering av brister och behov av åtgärder i 
transportinfrastrukturen under planperioden 2014-2025 samt 
avgränsningssamråd för miljöbedömning av länsplan 

Ärende 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett uppdrag att ta fram nya investeringsplaner 
för infrastrukturen 2014-2025 och inbjuder kommuner att lämna synpunkter. 
Stockholm Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar och kommunen har 
även utarbetat ett kompletterande yttrande. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:10. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (NI) yrkar att bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordost enligt bilaga 1 samt att godkänna remissvar enligt Österåkers kommuns 
yttrande bilaga 2 samt att omedelbart justera ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Godkänna remissvar enligt Österåkers kommuns yttrande bilaga 2. 

3. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöiran (M) Ann-Christine Furustrand (S) 

Justcrandes sign U tdragsbestyrkande 
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KS § 4:29 Dnr. KS 2012/0075 

Utdrag: akten, Stockholms läns landsting (trafikförvaltningen) 

Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala 
trafikförsörjningsprogram 

Ärende 
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har skickat ut en remiss med 
förslag på komplettering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. 
Kompletteringen avser i huvudsak kollektivtrafik på vatten och länsöverskridande 
kollektivtrafik som inte behandlats i gällande trafikförsörjningsprogram. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterad 2013-03-11. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordost enligt bilaga 1 samt att omedelbart justera ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöman (M) Ann-Christine Furustrand (S) 

Justerandes sign U tdragsbestyrkande 
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KS § 4:30 Dnr. KS 2012/0540 

Utdrag: akten, Stockholm Nordost 

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och 
Arlanda 

Ärende 
Stockholmsregionen beräknas växa med cirka en halv miljon invånare de 
kommande 20 åren. För att möta kommande utmaningar satsas det på nio regionala 
stadskärnor. Täby centrum — Arninge är en sådan knutpunkt. Stadskärnan gynnar 
alla nordostkommuner i och med ökad tillgänglighet och näringsliv med också för 
arbetspendling. Med anledning av detta har en förstudie med förbindelse från 
Roslagsbanan och Arlanda studerats, som nu också skickats på remiss. Stockholm 
Nordost har gemensamt tagit fram ett remissvar. Samhällsbyggnads förvaltningen 
har upprättat ett förslag till yttrande. 

Tidigare beredning 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande 2013-03-11. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens 
besluts förslag innebärande att godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm 
Nordost enligt bilaga 1 samt att omedelbart justera ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher 
Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna remissvar enligt skrivelse från Stockholm Nordost enligt bilaga 1. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

Omedelbar justering 

Michaela Fletcher Sjöman (M) Ann-Christine Furustrand (S) 

Justcrandes sign U tdragsbestyrkande 


