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Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2012 

Ärende 
Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2012 

Tidigare beredning 
Ekonomienheten redogör för ärendet. 

Yrkande 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Justerandes sign ' U tdragsbestyrkande 
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Till Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2012 för Österåkers kommun och dess 
bolag 

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. 

En stor del av resultatet kommer att reserveras enligt den 
resultatutjämningsreserv som blev möjlig för kommunerna den 1 
januari 2013. Detta kommer att hanteras i ett särskilt ärende till KF 
senare under 2013. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Årsredovisning år 2012 för Österåkers kommun godkänns 
2. Årsredovisning år 2012 för Armada Fastighets AB godkänns 
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 

Bakgrund 
Enligt Lagen om kommunal redovisning samt kommunens egna styrregler skall 
ett sammanställt årsbokslut för kommunen och dess bolag framläggas för 
Kommunfullmäktige. 

bolag 



Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga 1. Årsredovisning för Österåkers kommun 2012 
Bilaga 2. Årsredovisning för Armada Fastighets AB 2012 
Bilaga 3. Årsredovisning för Roslagsvatten AB 2012 

Staffan Enquist Katarina Leinar 
Kommundirektör Ekonomichef 
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