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Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser för år 2017 samt ansvarsprövning 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2017 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt Armada 
Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
Kommunalförbundet Norrvatten, Samordningsförbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens 
Försäkring AB, AB Vårljus, Visit Roslagen AB, ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Fastighets AB 
och Österåkers Återvinningscentral AB föreslås inrättande av ett särskilt beredningsorgan, bestående 
av 1 ordförande och 2 ledamöter, vilka väljes av Kommunfullmäktige. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter, för 
beredning av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun 
samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare elle r annars har intressen, 
vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som 
revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Kravet på motivering innebär att det av 
Kommunfullmäktiges beslut ska framgå vilka omständigheter som legat till grund för beslutet att 
bevilja eller inte bevilja ansvarfrihet. Om fullmäktige följer revisorernas förslag kan motiverin gen 
bestå i en hänvisning till revisionsberättelsen. 

I Österåkers kornmun har Kommunfullmäktiges ordförande haft till uppgift att bereda 
beslutsunderlaget i ärende gällande ansvarprövning. 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

I föreliggande ärende föreslås att det istället inrättas ett tillfälligt beredningsorgan med uppgift att 
bereda ärendet gällande ansvarsprövning. 

Förvaltningens slutsatser 
Då Kommunfullmäktiges l:e samt 2:e vice ordförande befinns jäv iga innebär föreliggande förslag att 
fullmäktige, i enlighet med Kommunallagen, istället ges möjlighet att välja ett tillfä lligt 
beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter med uppgift att bereda 
beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberä ttelser 
avseende verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers ko mmun 
samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen. 

Förslaget ligger väl i linje med gällande lagstiftning varför Kommunstyrelsens kontor tillstyrker 
förslaget och noterar därutöver att det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att 
Kommunfullmäktiges beslut gällande ansvarsprövning med anleding av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars 
har intressen, vunnit laga kraft. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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