
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 

AU § 6:20 Dnr. KS 2013/92-042 

Utdrag: akten, KS 

Fastställande av Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 

Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) ska direktionen varje räkenskapsår 
upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktigen 
och till revisorerna i Storstockholms Brandförsvar. Direktionen för Storstockholms 
brandförsvar godkände den 12 februari 2013 i § 11, för egen del, årsredovisningen 
för 2012 samt föreslog för medlemskommunernas kommunfullmäktigen att 
fastställa denna. 

Revisorerna har inkommit med en Revisionsberättelse för år 2012 daterad den 4 
mars 2013 samt revisionsrapporterna 1-4. 

Tidigare beredning 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12. 

Yrkanden 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag 
innebärande att Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms 
brandförsvars årsredovisning för år 2012. 

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

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning för år 2012. 
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Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-12 
Dnr KS 2013/92-042 

Till Kommunstyrelsen 

Fastställande av Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning för år 2012 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars 
årsredovisning för år 2012 

Redogörelse för ärendet 
Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) ska direktionen varje räkenskapsår 
upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktigen 
och till revisorerna i Storstockholms Brandförsvar. Direktionen för Storstockholms 
brandförsvar godkände den 12 februari 2013 i § 11, för egen del, årsredovisningen 
för 2012 samt föreslog för medlemskommunernas kommunfullmäktigen att fastställa 
denna. 

Revisorerna har inkommit med en Revisionsberättelse för år 2012 daterad den 4 mars 
2013 samt revisionsrapporterna 1-4. 

Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommun har att fastställa Storstockholms brandförsvars årsredovisning 
för år 2012 för egen del. Förvaltningen har mot bakgrund av direktionens beslut samt 
Revisonsberättelsen och dess rapporter för år 2012, inget att erinra. 

Beträffande Revisionsberättelsen för år 2012 så kommer den att beredas av 
fullmäktiges presidium och föreläggs fråga om ansvarsprövning. 

- Årsredovisning 2012 för Storstockholms brandförsvar 
- Revisionsberättelse för år 2012, daterad den 4 mars 2013, samt bilagor 1-4 

(revisionsrapporter 1-4) 

Bilaga 
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Beslut bör delges 
Storstockholms Brandförsvar 

Staffan Enquist 
T.f. Kommundirektör 

Peter Freme 
kanslichef 


