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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:18 Dnr. KS 2014/0277 

Svar på medborgarförslag nr 9/2014 - Anläggande av året runt 
belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag 9/2014 besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och 
likaså i en långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Kommunen har idag fyra större 
rekreationsområden. Tre av dessa är till åren komna och behöver delvis anläggas på nytt som 
att kvicksilverbelysningen på de belysta spåren behöver bytas ut skyndsamt på grund av EU-
direktiv.". Vidare skriver Kultur- och fritidsförvaltningen "I de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området bör hänsyn tas till behov av framtida motions- och rekreationsytor och 
likaså i en långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget.". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 9:1. 
- Mathias Lindows (FP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, beslutsförslag daterat 
2015-09-07. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:7. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstutlåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att anse medborgarförslaget 
9/2014 besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska genomföras i området 
tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och likaså i en långsiktig 
ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Till Kommunstyrelsen 
Mathias Lindow 

Datum 2015-09-07 
Dnr KS 2014/0277 

Svar på medborgarförslag 9/2014 - Anläggandet av belysta motionsspår 
i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommit till Österåkers kommun den 9 oktober 2014 föreslås att det ska 
anläggas ett året runt belyst motionsspår på privatägd mark i skogen mellan Täljö och Svinninge. 
Förslaget har många poänger, men i dagsläget måste kommunen prioritera en upprustning av 
flertalet av de befintliga motionsspåren innan det kan anläggas ett ytterligare. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och likaså i en 
långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Kultur och fritidsnämnden daterat 2015-08-18 

c ' 
Mathias Lindow 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kornmunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2014/0277 

Svar på medborgarförslag nr 9/2014- Anläggande av belysta motionsspår 
i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 9/2014 besvarat med hänvisning till att de planarbeten som på sikt ska 
genomföras i området tar hänsyn till behov av framtida motions- och rekreationsytor och likaså i en 
långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteudåtandet "Kommunen har idag fyra större 
rekreationsområden. Tre av dessa är till åren komna och behöver delvis anläggas på nytt som att 
kvicksilverbelysningen på de belysta spåren behöver bytas ut skyndsamt på grund av EU-direktiv.": 
Vidare skriver Kultur- och fritidsförvaltningen "I de planarbeten som på sikt ska genomföras i 
området bör hänsyn tas till behov av framtida motions- och rekreationsytor och likaså i en långsiktig 
ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-27, § 5:7. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:7. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18. 

TI V Olof Friman 
dmmundirektör 
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-27 

KFN § 5:7 Dnr 2015/0015-100 

Svar på medborgarförslag nr 9/2014 - Anläggande av året runt 
belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 9/2014 i Österåkers kommun anses besvarad 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun 2014-09-29 § föreslås att belysa 
motionsspår anläggs i skogen mellan Täljö och Svinninge. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Medborgarförslag nr 9/2014 i Österåkers kommun anses besvarad 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 
- Medborgarna 

Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-08-18 
Dnr KFN15 2015/0015 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 9/2014 - Anläggande av året runt 
belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 09-29-14 föreslås att belysta 
motionsspår anläggs i skogen mellan Täljö och Svinninge. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 9/2014 i Österåkers kommun anses besvarad. 

Bakgrund 
Medborgarförslag 9/2014 - Anläggning av året runt belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och 
Svinninge går ut på att kommunen ska anlägga ett område på privatägd mark för rekreation och 
motion, med belysta spår som går att använda året runt. Som argument hävdas områdets 
befolkningstillväxt samt vikten av att ha närhet till rekreationsområden ur ett folkhälsoperspektiv. 
Förslagsställare är Svinninge vägförening, Täljö tomtägarförening, Svinninge udds Vägförening samt 
Rydbo Saltsjöbads vägförening. 

Förvaltningens slutsatser 
Medborgarförslaget är väl genomarbetat och har utifrån ett fritids- och rekreationsperspektiv många 
poänger. Man slår här fast både befolkningstillväxt och vikten av närhet till motion och rekreation, 
ur synvinklar som har med hälsa och livskvalitet att göra. Beslutsförslaget att anse 
medborgarförslaget besvarat grundar sig på följande remissyttrande: 

Kommunen har idag fyra större rekreationsområden. Tre av dessa är till åren komna och behöver 
delvis anläggas på nytt samt att kvicksilverbelysningen på de belysta spåren behöver bytas ut 
skyndsamt på grund av EU-direktiv. Ett av spåren, Trastsjön, är nyanlagt och budget behöver 
avstämmas för drift och skötsel av området. Dessa faktorer bör ha budgetmässig prioritering före 
anläggande av ytterligare spår. 

I de planarbeten som på sikt ska genomföras i området bör hänsyn tas till behov av framtida 
motions- och rekreationsytor och likaså i en långsiktig ekonomisk plan utifrån medborgarförslaget. 
Nyttjandet av området behöver utredas i plansammanhang innan ställning kan tas till lämplig 
placering och omfattning. Innan ett anläggande blir aktuellt behövs överenskommelser göras och 
avtal skrivas med de privata markägarna angående investering, brukande, drift och underhåll. 

Remissvaret är formulerat i samråd med Översiktsplanerare på Plan- och exploateringsenheten, 
Samhällsbyggnads förvaltningen. 
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Bilagor 
1. Medborgarförslag gällande belyst friluftsområde mellan Svinninge och Täljö, KS 2014/0277-100 
2. Kommunfullmäktiges beslut att remittera medborgarförslag 9/14 till Kultur och 
utbildningsnämnden (nu Kultur och Fritidsnämnden), KS 2014/0277 

Eva Wiström Katti Bauer' 
Förvaltningschef Sakkunnig idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNStYSaSBM 

20!'f -03- i a 
D.nr: 
inge och Täljö. 

Belysta motionsspår Svinninge/Täljö 

Beskrivning: 
Vi är en samling vägföreningar som tillsammans önskar att kommunen anlägger 
året runt belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och Svinninge. Våra 
områden växer stadigt, mellan 2012 och 2013 växte antalet boende hos oss med 
1,6% jämfört med 0,6% i övriga delar av kommunen. 

Österåkers befolkning har fördubblats sedan 1970 och oss veterligen så fanns 
det då 3 friluftsområden med elljusspår tillgängliga för invånarna. Idag finns 
fortfarande bara 3 belysta spår eller 4 om man räknar in det område runt 
Trastsjön som är på väg att färdigställas. 
Det är därmed tydligt att det finns ett kraftigt behov av fler friluftsområden i 
kommunen och särskilt kraftigt är detta behov i kommunens södra delar. Här 
finns ett stort antal skolor som saknar naturlig närhet till ett pedagogiskt 
motionsområde och dessutom en växande mängd invånare som idag tvingas ut 
på vägar och trottoarer när de vill motionera. Med tanke på hur 
detaljplanearbetet ser ut här hos oss lär denna ökning snarare accelerera än 
motsatsen. 

I en kommun med Österåkers storlek är vi övertygade om att ett nytt 
motionsområde skulle uppskattas av många fler än bara vi som bor här i 
närområdet. Denna övertygelse förstärks av den tilltänkta spårcentralens närhet 
till såväl kommunala kommunikationer som större genomfarter (jämför med 
Domarudden som ju ligger vid vägsände). 
Just tillgänglighet och närhet är två av de slutsatser som framhålls som extra 
centrala ur ett folkhälsoperspektiv i Naturvårdsverkets rapport "Friluftsliv i 
förändring". 

"Avståndet från bostaden till närmaste natur har alltså stor betydelse för 
besöksfrekvensen. Detta gäller särskilt vid vardagsrekreation. Ett vardagligt 
besök i en tätortsnära skog är normalt ganska kortvarigt och besökaren rör sig 
inte mer än någon kilometer från den punkt där man kommit in i skogen 
(Lindhagen 1996, Hörnsten 2000, Kardell & Lindhagen 1995). Detta innebär att 
man för de vardagliga naturbesöken behöver ha sitt rekreationsområde nära, 
inom 1-2 kilometer, men att det inte behöver vara så stort. Ur ett 
planeringsperspektiv innebär det att även små områden med ganska normal 
närnatur är viktiga för de närboendes vardagsrekreation." (sid 135) 

Rapporten står att finna i sin helhet här: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-
6547-8f.pdf?pid=6324 

KS <30^ QW IM> 
OJ 

Österåkers kommun. 
Medborgarförslag gällande belyst friluftsområde mellan Svim 

Dessutom finns det klara fördelar med att förbinda Svinninge med Täljö Station 
då det skulle förbättra Svinningebornas access till kommunala 



kommunikationer. Många av barnen och ungdomarna i Svinninge går tyvärr idag 
i skolor utanför kommunen i brist på lokala alternativ. För de flesta innebär detta 
flera byten av buss för att komma till antingen Rydbo, Hägernäs eller andra delar 
av norrort. En snabb accessväg genom skogen skulle göra det möjligt för dem att 
nå Roslagsbanan snabbt och säkert med t ex cykel vilket skulle förändra deras 
rörlighet och trafiksäkerhet rejält. Dessutom skulle sannolikt den nya och 
alldeles för lilla infartsparkering som byggts vid Kullavägskäl avlastas en smula. 
Idag är man minst sagt glad om man får en parkeringsplats vid ankomst efter 
0800. 

På den bifogade bilden nedan finns ett förslag på på ett första spår (5km). 1 
förlängningen ser vi att detta utvecklas till ett större initiativ med såväl flertalet 
spår/skidspår som stuga med omklädning och toalett. 

Namn och kontaktuppgifter: 
Mats Harms-Ringdahl ("Ordförande Svinninge Vägförening) 

Hans Rockberg (Ordförande Täljö Tomtägarförening) 

Jan Saare (Ordförande Svinningeudds Vägförening) 

Kai Barvell (Ordförande Hästängsudds Vägförening) 

Marianne Lidbrink (Ordförande Rydbo Saltsjöbads vägförening) 



Förslag på en möjlig sträckning 
Viktigt att ta med sig vid planering är följande faktorer. 

1. Framtida skalbarhet på såväl spår som faciliteter för ombyte, dusch och 
toalett. 

2. Accesspunkt för såväl biltrafik med parkeringsmöjligheter som 
kommunal access via roslagsbanan. Skalbarhet och eventuellt 
trafikstörning är viktiga att ta med i arbetet. 

3. Kyrkan har tidsbestämda kontrakt om jakträtt(arrende) med två jaktlag. 
Detta kommer givetvis påverkas av ett motionsspår men vi anser att det 
borde gå att kombinera båda delar genom tydlig avlysning av spåren när 
jakt pågår. 



Interpellationssvar 

0 Östers 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunfullmäktige 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-08-24 
Dnr 2015/0032 (21) 

Svar på interpellatiori från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss 
försöka göra mer - för att se till att vägarna på Ljusterö blir säkrare! 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand framför - i en interpellation som medgavs ställas på Kommunfullmäktige 
2015-06-15 - önskemål om att Österåkers kommun ska uppvakta Trafikverket ytterligare vad gäller 
vägstandarden och bristen på gång- och cykelvägar på Ljusterö. 

Initiativtagarna till fler gång- och cykelvägar och förbättrad vägstandard på Ljusterö, d.v.s. boende 
på Ljusterö, uppvaktade mig i våras i ärendet. Vi diskuterade olika sträckor där investeringar anses 
nödvändiga. Vi kom överens om att vi tillsammans - efter manifestationen på Ljusterö 30/7 - skulle 
göra gemensam sak och uppvakta Trafikverket. Vill Ann-Christine Furustrand ansluta till denna 
gemensamma uppvaktning är hon välkommen! 

Svar 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

ÅÖh/lO 

$S§| Socialde 
^g,K rtAtiT 

Socialdemokraterna 
?.015 - 06- 11 

INTERPELLATION, 2015-05-18 

/ 

Till Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande 

Låt oss försöka göra mer - för att se till att 
vägarna på Ljusterö blir säkrare! 
En av de viktigaste frågorna för de som bor på Ljusterö handlar om vägarna, om standarden och om 
bristen på gång- och cykelvägar. Att gå längs vägarna är förenat med livsfara. Dåliga vägar och 
biltrafikanter som kör för fort. Ljusterö är trots allt Skärgårdens största ö utan fast landförbindelse 
och Österåker skall vara en Skärgårdskommun av stora mått - det ser vi som tillräckligt med 
argument för att vi måste göra mer. 

Vi var båda med när Trafikverket var här och då lyfte jag frågan om Trafikverkets vägar på Ljusterö 
och bristen på gång- och cykelvägar, och du hängde på. Vi försökte tillsamman få Trafikverkets 
uppmärksamhet på att här finns brister och de har ju huvudansvaret. Jag känner inte att vi fick någon 
större fart på Trafikverket när det gäller de behov som finns på Ljusterö. 

Nu är det min och Socialdemokraternas önskan att vi tillsammans gör mer. Vi måste få Trafikverket 
att intressera sig mer för skärgårdens största ö, utan fast landförbindelse. 

Är du beredd att tillsammans med mig uppvakta Trafikverket ytterligare? Kan vi göra något ännu mer 
så vill vi göra de försök som krävs för att få en ändring tillstånd, så att vägarna på Ljusterö blir 
trafiksäkra och att det skall kunna gå och cykla på ett säkert sätt längs vägarna. 

Ann-Christine Furustrani 

l 
) 
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KOMMIJNSTYREU 

Interpellation från Skolpartiet 2015-04-18 
2015 -06- 1 ; 

D.nn , / /cs lodmilt 
^ ' v Interpellationen är ställd till Kenneth Netterström, ordf i skolnämnden 

Vilka konkreta insatser planerar ni göra för att höja antalet behöriga pedagoger (både lärare 
och förskollärare) i vår kommun? 
Enligt skollagen får endast den som har legitimation eller har examensbevis som lärare sätta 
betyg från och med 2015. 

Skolinspektionen konstaterade vid tillsyn i februari 2014 att det finns lärare som inte har 
behörighet för den undervisning de bedriver. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningarnas krav. Kommunen fick föreläggande om att brister skulle vara åtgärdade den 
14 augusti 2014. 

De anställs fortfarande obehöriga lärare i Österåkers kommun. 

Enligt kommunens hemsida kan man läsa att andel behöriga lärare skiljer sig åt på olika 
skolor. Det varierar kraftigt mellan olika skolor, lägst är 55.1 % och högst är 100 %. 

Om vi vill ha fler behöriga lärare i vår kommun behöver kommunen ha en plan för hur detta 
arbete ska fortlöpa. Hur gör vi Österåker till en attraktiv arbetsgivare? 

Hur gör vi Österåker till en attraktiv arbetsgivare? Hur kan vi få hit fler behöriga lärare? Hur 
kan vi stimulera fler obehöriga lärare att utbilda sig? Jämför man antalet studerande på 
lärarhögskolor med antalet utbildade lärare som går i pension de kommande åren kommer 
andelen utbildade lärare att sjunka ännu mer." 

/Skoloartiet i Österåker 



Interpellationssvar 
0 Östers Hc 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunfullmäktige 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-09 
Dnr 2015/0032-100 (31) 

Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) - Hur ämnar 
du säkerställa den juridiska kompetensen i Österåkers kommun? 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand har ställt en interpellation angående den juridiska kompetensen i 
kommunen och hur jag ämnar säkerställa den samma. 

Svar 

1) Inom förvaltningen i Österåkers kommun finns ett antal tjänstemän som har juridisk skolning. 

Som exempel kan nämnas att det finns anställda med skiftande befattningar inom 
Kommunstyrelsens kontor, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Skolförvaltningen samt 
Socialförvaltningen, som i olika grad har juridisk utbildning. 

Registratorer, personalkonsulter, upphandlare, arkivarier och nämndsekreterare är ytterligare 
exempel på befattningshavare som formellt inte är juridiskt skolade, men som trots det har god 
kunskap om gällande lagstiftning. 

2) Vad beträffar Datainspektionens särskilda tillsynsärende enligt personuppgiftslagen - samköming 
av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning - är det naturligtvis beklagligt att 
denna hantering funnits stå i strid med gällande lag. 

Det kan konstateras att den juridiska granskning som gjordes av Stockholms läns landsting inte 
visade på att den planerade hanteringen av uppgifter skulle strida mot gällande regelverk. Det 
kan noteras att det gemensamma projektet mellan Österåkers kommun och Stockholms läns 
landsting var sanktionerat av Socialdepartementet. 

Ambitionen ska naturligtvis alltid vara att all verksamhet som Österåkers kommun ansvarar för 
också följer gällande regelverk. Det är därför särskilt betryggande för framtiden att 
Socialförvaltningen, som hanterar mycket av känslig och sekretessbelagd information, nyanställt 
en medarbetare som tidigare haft en anställning på Förvaltningsrätten i Stockholm. 
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Interpellationssvar 
ö Österåker 

3) 2012/2013 anlitades Konsult Tommy Iseskog av dåvarande tf. kommundirektör Staffan Enqvist 
för att göra en genomgång av Österåkers Kommuns arbetsmiljödokument. Det resulterade i en 
rapport med 33 förbättringspunkter. Det var inget som bröt mot aktuell lagstiftning. 

4) Personalenheten åtgärdade omgående merparten av de punkter som Iseskog redovisade i sin 
rapport. Bland annat reviderades kommunens arbetsmiljöpolicy och kommunens dokument 
rörande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Den sista punkten åtgärdas efter det att 
samverkansavtalet med de fackliga organisationerna tecknades 1 september 2014. 

Michéfela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation 
ställd till, kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 

Hur ämnar du säkerställa den juridiska kompetensen 
i Österåkers kommun? 

I november förra året hemställde jag att Datainspektionen skulle granska huruvida 
Österåkerskommun hanterade personuppgifter, och höll sig inom lagens ramar när kommunen 
tillsammans med Vaxholms kommun och landstinget granskade invånarnas konsumtion av sjukvård 
65 år och äldre. 

Datainspektionen inledde en granskning av Österåkers kommun och i juli kom Datainspektionens 
beslut. I beslutet konstateras att kommunen agerat i strid mot flertalet lagar. 

Under förra mandatperioden när stor turbulens rådde och flertalet chefer slutade sin anställning i 
Österåker på egen begäran, anlitades en expert som konsult inom arbetsmiljöområdet. Då 
uppdagades det att kommunens handlingar inom arbetsmiljöområdet var när tio år för gamla och 
icke överensstämmande med aktuell lagstiftning. 

Ovanstående exempel inger mig oro över den juridiska kompetensen i förvaltningen. Det är inte bara 
en ren självklarhet att Österåkers kommun skall hålla sig inom vad lagar kräver, utan det handlar 
också om Österåkers kommuns anseende. 

Därför ställer jag frågan till dig, som högsta politiskt ansvarig - Hur ämnar du säkerställa den juridiska 
kompetensen i Österåkers kommun? 

För Socialdemokraterna 

C'ÉLutUtZu 
Ann-Christine Furustrand (S) 

L—-
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KOMMUNSTYRELSE* 

Interpellation ställ till 

Mikael Ottosson (Kd) 

ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 

D.nr: 
w ni bi)y 

Datainspektionen konstaterade: 

Samkörningen aw personuppgifter war Inte laglig 

Den 20 oktober förra året ställde jag en interpellation till dig Mikael Ottosson. Frågorna handlade bland annat 
om hur Österåkers kommun hanterat samköming av Österåkersbor, 65 år och äldres personuppgifter m.m. 
Svaret du levererade skriftligt såväl som muntligt var i princip att det fanns inget att oroa sig för, allt har gått till 
som det brukar gå till och var rätt - inga problem - inget att oroa sig för. Ur debatten visade allianspartierna 
inga som helst dubier om hur granskningen gått till, tvärtom ifrågasattes att vi socialdemokrater över 
huvudtaget reagerat. I ditt skriftliga svar talades till och med om att vi missförstått. 

Vi fick alltså inget gehör för en så stor fråga som handlar om att behandla våra invånare på ett korrekt sätt. 
Att vända oss till Datainspektionen, vilket vi direkt efter interpellationsdebatten gjorde, var självklart. 

Datainspektionen biföll vår begäran om granskning. Den 7 juli i år kom Datainspektionens beslut, i ett 
pressmeddelande framkom följande: 

" Fel m kommun och landsting att samkör® uppgifter 

En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och 
socialtjänstinsatser via kommunen. Men samkörningen är inte laglig konstaterar Datainspektionen. 

Datainspektionen har granskat Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting och Vård- och 
omsorgsnämnden i Österåkers kommun. Landstinget och kommunen hor gjort en gemensam 
verksamhetsuppföljning som rör insatser för de mest sjuka äldre som för vård av landstinget och 
socialtjänstirisaiser av kommunen. Samkörningen av personuppgifter har gjorts möjlig bland annat genom att 
både landsting och kommun anlitar samma externa IT-leverantör, som kodat personuppgifterna på samma satt 
för både organisationerna. 

- Men de har inget stöd i lagen för den här typen av samköming, säger Ingela Aiverfors som iett 
Datainspektionens granskning. 

Datoinspektionen konstaterar i sina två beslut att samkörningen inte är iogiig bara för att mor. råkar använda 
samma driftsleverantör. 

- Genom ull sumköru uppgifter om personer som få' insutser från både landsting och kommun kun ,non kanske 
förbättra och effektivisera insatserna, men för att det ska vara möjligt krävs lagändringar. 

Nu kan vi alltså konstatera, att det var bra att Datainspektionen genomförde granskningen för nu vet vi att det: 
upplägg av granskningen. " 



Datainspektionens beslut i skriftlig form är omfattande och anger ett ingående och välformulerat skäl för sitt 
ställningstagande. 

Nu är det viktigt att vi säkerställer att Österåker i sitt arbete framöver inte gör om sina misstag. Att kommunen 
håller sig inom det lagutrymme som finns är en självklarhet. 

Mot bakgrund av ovanstående vill vi veta följande; 

Vilka åtgärder kommer du Michael Ottosson som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden vidta för att se till 
att den här typen av granskningar, analyser framöver görs inom ramen för det lagutrymme som finns? 

Har du tagit del av Datainspektionens beslut? 

Inspektionen är tydlig om att de bestämmelser som finns inte ger stöd för kommunen att samköra 
personuppgifter i syfte att göra en gemensam verksamhetsuppföljning med landstinget - vad säger det dig? 
Vilken lärdom har du dragit av Datainspektionen beslut? 

I slutet av Datainspektionens skäl för sitt beslut finns ett intressant stycke, det lyder så här: 

" Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. Frågor som exempelvis rör 
sekretessreglering faller utanför inspektionens tilisynsområde. Datainspektionen vill emellertid påminna 
kommunen om att ett utlämnande av personuppgifter måste vara förenligt med gällande 
sekretesslagstiftning". 

Vad säger clig det stycket Mikael Ottosson? 

Vaci tänker du göra ? 

För Socialdemokraterna i Österåker 



Interpellationssvar 
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Kultur- och fritidsnämndens ordförande Till Kommunfullmäktige 
Mathias Lindow 

Datum 2015-10-13 
Dnr KS 2015/0032-35 

Svar på interpellation 18/2015 från Marie Ende (S) - Vattensäker 
kommun 

Sammanfattning 

Marie Ende har i en interpellation daterad 2015-09-11 ställt frågan hur det går med arbetet att göra 
Österåkers kommun till en vattensäker kommun 

Svar 

Jag vill först tacka Marie Ende för en mycket bra och viktig motion som kommunfullmäktige kunde 
bifalla 2014-10-20 

För att bli cerdfierade som vattensäker kommun är medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet en 
förutsättning och detta har genomförts under året inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens 
budget. 

Därefter behöver kommunen, tillsammans med Livräddningssällskapet, genomgå ett 
kommunöverskridande säkerhets- och kommunikationsarbete som omfattar flera nämnders 
ansvarsområde, Skolnämnden, Vård och omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen samt Kultur- och 
fritidsnämnden. Detta arbete kommer att inledas nu under hösten 2015 och jag kommer se till att 
det sker skyndsamt så att vi snarast kan bli cerdfierade som en vattensäker kommun. 

Mathias Lindow 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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Interpellation 
ställd till, kommunalrådet Mathias Lindow, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden 

Vattensäker kommun - vad händer? 

Vi är en skärgårdskommun med många öar och mycket vatten som också omvandlas till is på 
vintern. Vi som kommun ska tillhandahålla en god vattensäkerhet samt ge kunskap hur 
invånare ska agera i olika situationer. Även ge förutsättningar, "verktyg", så att liv kan räddas 
och olyckor förebyggas. 

Den 20 oktober 2014 blev min motion bifallen om att Österåker ska certifieras som en 
vattensäker kommun och kontakterna med Svenska Livräddningssällskapet var redan tagen 
sas det. 
Beslutet blev enligt följande: 
1. Bifalla motionen innebärande en revidering av det övergripande trygghets- och 
säkerhetsprogrammet för att uppfylla kraven för certifiering Vattensäker kommun, samt 
ansöka om medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet. 

2. Kostnaden för medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet 2500 kr och 10 000 kr för 
certifiering finansieras inom Kultur- och utbildningsnämndens budget. 

Jag undrar - Vad händer? 

För socialdemokraterna 

Marie Ende 



Interpellationssvar 
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Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunfullmäktige 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-09 
Dnr 2015/0032-100 (36) 

Svar på interpellation från Roger Svalhede (S) - Handlingsplan för 
flyktingmottagande 

Sammanfattning 

Roger Svalhede har mot bakgrund av flyktingsituationen ställt en interpellation, där tre frågor 
formuleras. 

Hur ser planerna ut för flyktingmottagande i kommunen? 
Kommer en handlingsplan att arbetas fram för flyktingmottagande? 
Är Alliansen öppen för samarbete med övriga partier för ökat flyktingmottagande i vår kommun? 

Svar 

Det är en extraordinär situation vårt land står inför. 1000-2000 asylsökande anländer till Sverige varje 
dag. Det är en ansträngning på samhällets olika funktioner och samhället i stort. Detta parallellt med 
att vi har ett civilsamhälle i övrigt att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet till. 

Det är till att börja med viktigt att göra distinktionen mellan flykting med permanent 
uppehållstillstånd och asylsökande. De förstnämnda har fått sina asylskäl utredda och erhållit 
permanent uppehållstillstånd efter konstaterad flyktingstatus. För denna grupp har vi gjort 
bedömningen att vi kan klara av att integrera 50 individer per år, vilket vi också tecknat avtal med 
Migrationsverket om. Detta satt i relation till övriga samhällets behov av välfärdstjänster samt 
tillgången på bostäder, elevplatser, tillgången till praktikplatser, jobb m.m. En plan för integration av 
flyktingar med permanent uppehållstillstånd har redan arbetats fram. 

De som nu anländer är asylsökande. Denna grupp behöver akut boende, så kallat tillfälligt 
asylboende (även kallat ankomstboende) i avvaktan på utredning om asylskäl och flyktingstatus. Ett 
tillfälligt asylboende är, som namnet antyder, tänkt att vara ett tillfälligt boende där asylsökande 
stannar i tre till sju dagar för att registreras och därefter åka vidare till ett mer långvarigt 
anläggningsboende. Lokalen ska innehålla sovplatser, hygienutrymmen, kök och matplatser. 
Kommunen ska ha personal på plats dygnet runt. 

Migrationsverket har begärt att Österåkers kommun förbereder en beredskap att ta emot 200 
asylsökande. Täljö konferenscenter har bedömts vara det bästa alternativet till tillfälligt asylboende. 
Runö Fastigheter HB, som äger Täljö konferenscenter, är positiva till att under en tid upplåta 
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o Österåker 
Interpellationssvar 

anläggningen, som stått tom i ett antal år. Från kommunen är vi tacksamma för denna 
samhällsgärning som innebär att idrottshallar och andra publika lokaler slipper tas i anspråk, vilket 
annars hade gått ut över tredje person. 

Alliansen i Österåker är självfallet lyhörda i denna situation för kreativa förslag, vilket till exempel 
dialogen med Runö Fastigheter HB är ett exempel på. Vi har ansvaret för att mottagandet av 
flyktingar såväl som asylsökande sker på bästa sätt, samtidigt som har att balansera detta mot att 
tillhandahålla en kommunal service av god kvalitet till hela kommunen. 

Fletchei Michaela Fletcher-—' 
Kommunstyrelsens ordförande 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

/U 

2015 -09- i | 

i j Sociald e m o krater n a 

Åkersberga den 11 september 2015 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 

Handlingsplan för flyktingmottagande 
Över 50 miljoner människor befinner sig på flykt i världen enligt UNHCR. De flesta är på flykt 
inom sitt eget land. Närmare 17 miljoner är på flykt i andra länder, de allra flesta flyr till ett 
grannland. 86 procent av flyktingarna befinner sig i U-länder. Där kan de sällan få ett drägligt 
liv. Närmare en miljon människor söker asyl i I-länder. Antalet flyktingar i Europa närmar sig 
rekordåren från kriget på Balkan. Sverige tar inte emot flest flyktingar men relativt många. Vi 
är ett rikt land och bör naturligtvis ta emot många flyktingar. Inom Sverige är det stor 
skillnad på hur kommunerna ställer upp för dessa människor i nöd. Österåkers kommun 
ligger på plats 270 av landets kommuner. Vi har hittills tagit emot väldigt få flyktingar. 

Vi är en av Sveriges rikaste kommuner mätt i skattekraft. Vi har stora möjligheter att ta emot 
många fler flyktingar. Vi borde ha som ambition att i vart fall ta oss upp till topp hundra av 
Sveriges kommuner. Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för att ta hand om 
människor på flykt. Att vara solidarisk innebär inte att vår välfärd försämras. Äldreomsorgen, 
skolan och förskolorna får inte mindre resurser av en generös flyktingpolitik. Tvärt om kan vi 
se att många av de som flytt till Sverige och valt att stanna här har blivit resurser för vår 
välfärd. Det kommer många välutbildade människor hit som kan täcka bristen på läkare, 
tandläkare och sjuksköterskor. 

Förutsättningen för att dessa människor i nöd ska kunna bidra och bli en resurs för oss är att 
vi lyckas väl med integrationen. Det fordras att vi bygger bostäder, erbjuder utbildning och 
möjlighet till försörjning. Vi bör erbjuda dem fadderfamiljer och knyta föreningslivet till 
integrationsprocessen. Österåker behöver en handlingsplan för mottagandet av flyktingar. 
Alla partier i kommunfullmäktige borde hjälpas åt att åstadkomma detta. 

Mot denna bakgrund ställer jag nu följande frågor till dig: 

• Hur ser planerna ut för flyktingmottagande i kommunen? 
• Kommer en handlingsplan att arbetas fram för flyktingmottagande? 

• Är Alliansen öppen för ett samarbete med övriga partier för ökat flyktingmottagande 
i vår kommun? 

Roger Svalhede, Socialdemokraterna i Österåker 
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Kommunstyrelsens kontor/Ekonomienheten 
Lena Wester 

2015-10-08 Dnr ^5 lW>/01dO 

Till Kommunfullmäktige 

Delårsrapport för Österåkers kommun gällande 
2015-01-01- 2015-08-31 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Notera delårsrapport för Österåkers kommun gällande 20150101 — 

20150831 till protokollet. 

Bakgrund 
Enligt Lagen om kommunal redovisning skall en delårsrapport omfattande 
minst 6 månader men maximalt 8 månader framläggas för 
Kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport gällande 
2015-01-01--2015-08-31 i bilagd handling. Den innehåller 
kommunens totala bokslut med en sammanfattning av respektive 
nämnds verksamhetsberättelse. Vidare återfinns en redovisning av 
koncernen Österåkers kommun. Revisionens siffergranskning är 
genomförd. 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga 1. Delårsrapport för Österåkers kommun gällande 
2015-01 -01 -2015-08-31 

Katarina Le i nar 
Ekonomichef 

an-Olof Friman 
Cémmundirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Viktiga händelser 

• PwC genomförde en kartläggning av skolpengen i Österåkers kommun. 
• Hackstaskolan och Söraskolan slogs ihop inför höstterminen. 
• Delar av den kommunala vuxenutbildningen konkurrensutsattes och ingår i 

KCNO from 1 juli 2015. 
• Arbete avseende den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) har påbörjats. 
• Kommunens satsning på ledarutveckling har fortsatt. 
• Upphandlingen av Friidrottsarenan har publicerats. 
• Digitala trygghetslarm har installerats. 
• Arbetet med att införa hälso- och sjukvårdsansvar för kommunen i daglig 

verksamhet samt grupp- och servicebostäder inom LSS har påbörjats. 
• En öppen verksamhet för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning 

öppnade i augusti. 
• Enligt överenskommelsen med Migrationsverket har 42 av 50 tagits emot hittills i 

år. 
• Lönetrappa har införts i två steg för socialsekreterare. 
• Samordnings förbundet Södra Roslagen har startat rådgivande team. 
• Kungliga Operan med Hovkapellet och Stockholms Straussorkester gästade 

Musik på Varvet i augusti. 
• Österåkersmilen genomfördes. 
• Förslag på en Ny Barn- och ungdomspolicy arbetades fram. 
• Bygglov har lämnats för uppförande av 130 enbostadshus och 28 fritidshus. 
• Ett trafiksäkerhets- respektive ett tillgänglighetsprogram har beslutats. 
• Deltagande i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt i skolor med fokus 

på ventilation och städning. 
• Kontroll av vattnet i Valsjön har genomförts. 
• Kvalitetsarbetet har utvecklats inom Produktionsförvaltningen. 
• Mattelyftet och läslyftet har genomförts med riktade bidrag. 
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Kommunens periodutfall 

Kommunen visar ett positivt resultat för perioden om 92,5 mkr. Jämfört med budget 
innebär det en avvikelse med +24,3 mkr. Resultatet att stämma av mot balanskravet 
är 24,3 mkr. Eftersom inga ackumulerade förluster finns kvar sedan tidigare och 
periodens resultat är positivt uppfyller kommunen balanskravet. 

Nämndernas utfall visar på en avvikelse gentemot budget på + 13,0 mkr. 

Kostnadsutvecklingen per invånare är knappt 3% högre än förra året. 

Skatteintäkterna inkl utjämningssystemet och fastighetsavgift visar sammantaget ett 
lägre utfall än budget p g a sämre utveckling av bl a antalet arbetade timmar. Utfallet 
för vissa centrala poster är också gynnsammare än budget. Här kan nämnas 
avskrivningarna som genererar en positiv periodavvikelse gentemot budget om 
+2,7 mkr samt återbetalning av AFA medel om +11,6 mkr och oförutsett +3,3 mkr. 
Posten särskilda insatser genererar en negativ budgetavvikelse om 15,0 mkr. Den 
negativa avvikelsen utjämnas i prognosen för helåret. 

Liksom förra årets delårsbokslut har förändring av semesterlöneskuld medtagits i 
resultatet. Periodens resultat blir därför ca 23 mkr bättre än tidigare jämförbara år. I 
årsprognosen utjämnas detta resultat. 

Kommunens årsprognos 

Årets prognos innebär en budgetavvikelse på +12,0 mkr. 

Skatteintäkterna och utjämningssystemen prognosticerar en negativ avvikelse om ca 
13,4 mkr jämfört med budget. Detta förklaras av en sämre utveckling av 
skatteunderlaget för 2015. Vidare beräknas regleringsposten för pensioner samt 
posterna för Särskilda insatser och Lokaler lämna ett överskott om totalt ca 11,0 mkr. 

Finansiella poster visar ett överskott om ca 2,3 mkr jämfört med budgeten. Detta 
förklaras bl a av realiserade vinster avseende placerade medel för pensionsskulden. 

Nämndernas helårsprognos visar en budgetavvikelse på -2,7 mkr. 
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Investeringar 

Kommunens investeringsbudget för år 2015 uppgår till 96,5 mkr (netto). Prognos för 
årets utfall överskrider budget med 7,9 mkr. 

Samhällsbyggnads förvaltningen står för merparten av kommunens investeringar med 
en budget på 89,6 mkr netto. 

Av investeringsbudgeten har 63,9 mkr belastat bokslutsperioden. Investeringsnivån 
per nämnd framgår av tabellen sid 10. 

Investeringar i fastigheter, VA samt brandförsvar ombesörjs av kommunens bolag, 
Armada Fastighets AB och Österåkersvatten AB samt kommunalförbundet 
Storstockholms Brandförsvarsförbund. 

God ekonomisk hushållning 

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning innebär att en kommun ska ha ett 
rimligt överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. 

De finansiella målen nedan säkerställer att detta uppfylls för Österåkers kommun. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

För mandatperioden har fem övergripande mål antagits: 

• Österåker ska vara bästa skolkommun i länet. 
• Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade 
• Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott 

bemötande i all kommunal service 
• Ekonomi i balans 
• Tfygg millö 

Nämnderna har sedan utvecklat dessa övergripande mål i sitt målstyrningsarbete. 
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Finansiella mål 

Följande mål är beslutade i samband med budget 2015 

• Nettokostnadsandelen ska motsvara högst 98% av skatter och bidrag. 
• Kommunens utdebitering hålls så låg som möjligt under 2015-2018. 
• Kostnadsutvecklingen per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under 

mandatperioden. 
• Investeringsvolymer som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets 

resultat. 
• Arets resultat som överstiger 2% av eget kapital ska reserveras dels för 

pensionsskulden och dels enligt resulta tu tjämningsreserv i balansräkning under 
eget kapital. 

Nettokostnadsandelen är för perioden 93 %. Målet är uppfyllt. 

Kommunens utdebitering är 18:65 kr. 

Kostnadsutvecklingen följs upp under hela mandatperioden. Målet beräknas 
uppfyllas. 

Investeringsvolymen har finansierats med periodens resultat. Målet är uppfyllt. 

Reservering sker under eget kapital. Målet beräknas uppfyllas i årsbokslutet. 

Verksamhetsmål 

Kommunen har i huvudsak uppfyllt sina verksamhetsmål. I nämndernas 
verksamhetsberättelser följer en redogörelse för verksamhetsspecifika mål och hur 
dessa uppfyllts. 

Koncernen 

Resultatet efter åtta månader visar för koncernen (efter elimineringar och skatt) 
sammantaget ett överskott om 112,7 mkr. 

Resultatet för Armada Fastighets AB uppgår för perioden till +23,0 mkr. Armada 
Fastighets AB har fyra helägda dotterbolag, Armada Bostäder AB, Armada 
Kommunfastigheter AB, Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt Österåkers 
Stadsnät AB. 
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Prognosen för året pekar mot ett resultat om 27,6 mkr. 

Armada Fastighets AB fortsätter sitt miljöarbete. Bolaget har som mål att minska sin 
energianvändning med 3% per kvadratmeteryta. 

Ombyggnad av Söraskolan har pågått sedan 2013. Sista etappen färdigställs under 
hösten. 

Armada Kanalfastigheter har påbörjat byggnationen av en ny brandstation. 

Den långsiktiga kartiäggningen av underhållsbehovet i skolor och förskolor efterföljs. 

Roslagsvatten AB visar ett resultat för perioden om -6,1 mkr. Prognos för helåret är 
ett resultat om + 0,65 mkr. 

Kommunen behöver göra stora investeringar i V A-infrastruktur de närmaste åren. 

UTFALL PERIODEN JAN-AUG 2015 UTFALL PERIOD0J JAN-AUG 2014 
(mkr) Kommunen Armada Roslagsvatten Elimineringar TOTAL* 
Verksamhetens intäkter 210,8 204,5 205,3 -121,8 383,7 
Verksamhetens kostnader -1 411,2 -109,1 -177,1 121,8 -1 476,2 
Avskrivningar -25,8 -47,9 -30,4 0,0 -87,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 226,2 47,6 •2,2 0,0 -1 179,6 
Skatteintäkter 1 204,2 0,0 0,0 0,0 1 204,2 
Generella bidrag och utjämning 106,3 0,0 0,0 0,0 106,3 
Finansiella intäkter 11,6 3,2 0,2 -6,9 7,9 
Finansiella kostnader -3,4 -27,7 -4,1 6,7 -26,1 
Periodens resultat 92,5 23,0 -6,1 -0,1 112,7 

TOTAL KONCERNEN 
338,6 

-1 384,3 
-80,7 

-1 126,4 
1 147,4 

106,5 
10,5 

-25,6 
112,4 

I totalen har ägd andel räknats med vilket är 100,0 % avArmada och 43,9% av Roslagsvatten 

PROGNOS HELÅR JAN-DEC 2015 UTFALL HB.AR JAN-DEC 2014 
(mkr) Kommunen Armada Roslags vatten Elimineringar TOTAL* TOTAL KONCERN 
Verksamhetens intäkter 289,3 301,9 316,2 -175,0 555,0 559,7 
Verksamhetens kostnader -2 144,4 -165,7 -257,7 175,0 -2 248,3 -2 168,8 
Avskrivningar -39,1 -71,8 -48,2 0,0 -132,1 -130,8 
Verksamhetens nettokostnader -1 894,2 64,4 10,3 0,0 ' -1 825,3 -1 739,9 
Skatteintäkter 1 807,7 0,0 0,0 0,0 1 807,7 1 712,9 
Generella bidrag och utjämning 161,6 0,0 0,0 0,0 161,6 159,2 
Finansiella intäkter 15,0 4,7 0,2 -9,5 10,3 12,6 
Finansiella kostnader -1,7 -41,5 -9,8 9,4 -38,1 -36,9 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
Arets resultat 88,4 27,6 0,7 -0,1 116,1 111,0 
* I totalen har ägd andel räknats med vilket är 100,0 % avArmada och 43,9% av Roslagsvstten 
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Driftsredovisning, central 
nivå 

HELÅR PERIOD: JAN-AUG 
Driftsredovisning per slag, 
inkl interna poster (tkr) 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget
avvikelse 

Utfall 
2014 

Period
budget 

Utfall 
perioden 

Budget
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 
Avgifter 
Öwiga intäkter 
Summa intäkter 
- Varav interna intäkter 

93 518 
1 221 355 
1 314 873 

93 328 
1 216 330 
1 309 658 

-190 
-5 025 
-5 215 

97 656 
1 165 425 
1 263 081 

978 584 

61 646 
812 648 
874 294 

63 550 
802 717 
866 267 
679 701 

1 904 
-9 931 
-8 027 

Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader 
Lokalkostnader 
Kapitalkostnader 
Köp av verksamhet 
Öuiga kostnader 
Summa kostnader 
- Varav interna kostnader 

-894 856 
-192 875 
-54 470 

-1 669 839 
-377 054 

-3 189 093 

-892 885 
-192 985 

-54 320 
-1 672 300 

-374 089 
-3 186 578 

1 971 
-110 
150 

-2 461 
2 965 
2 515 

-855 178 
-188 362 
-49 671 

-1 587 217 
-374 219 

-3 054 647 
-1 073 363 

-598 598 
-128 608 

-36 308 
-1 113 403 

-245 942 
-2 122 860 

-594 726 
-126 948 
-36 355 

-1 107 574 
-236 193 

-2 101 796 
-747 995 

3 872 
1 661 

-47 
5 830 
9 749 

21 064 

Verksamhetens 
nettokostnader -1 874 220 r-1 876 920 -2 700 -1 791 565 -1 248 566 -1 235 529 13 037 

Ökning semesterlöneskuld 
Intern kapitalkostnad 
Statsbidrag maxtaxa 
Ned- och avskriwing 
Pensioner, regleringspost 
Återbetalning AFA-premie 
Särskilda insatser 
Lokaler 
Oförutsedd verksamhet 
Reawnster och -förluster 

-2 000 
54 290 
18 470 

-42 000 
-43 000 

0 
-16 000 

-8 500 
-5 000 

0 

-2 000 
54 520 
18 200 

-39 100 
-45 000 
11 600 

-15 000 
-500 

0 
0 

0 
230 

-270 
2 900 

-2 000 
11 600 
1 000 
8 000 
5 000 

0 

3 514 
49 664 
18 632 

-35 340 
-40 215 

0 
0 

-439 
-250 

50 

-1 334 
36 193 
12 314 

-28 000 
-28 672 

0 
0 
0 

-3 333 
0 

21 609 
36 355 
12 132 

-25 265 
-30 202 
11 600 

-15 000 
-1 872 

0 
0 

22 942 
162 
-182 

2 735 
-1 530 
11 600 

-15 000 
-1 872 
3 333 

0 

Nettokostnad inkl 
centrala poster -1 917 960 -1 894 200 23 760 -1 795 948 -1 261 398 -1 226 173 35 225 

Skatteintäkter 
Utjämningssystem 
Fastighetsax-gift 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Fin. kostn. pensionsskuld 

1 820 400 
80 250 
82 650 
13 500 

-580 
-1 860 

1 807 700 
79 600 
81 950 
15 000 

-360 
-1 290 

-12 700 
-650 
-700 

1 500 
220 
570 

1 712 880 
159 219 

0 
17 956 

-428 
-1 046 

1 213 600 
53 496 
55 100 
9 000 
-386 

-1 240 

1 204 233 
51 625 
54 634 
11 555 
-2 134 
-1 240 

-9 367 
-1 871 

-466 
2 555 

-1 747 
0 

Periodens resultat 76 400 88 400 12 000 92 633 68 171 92 501 24 329 
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Driftsredovisning, nämndnivå 

HELÅR PERIOD: JAN-AUG 
Driftsredovisning per nämnd 
(tkr) 
Produktionsstyrelsen 
Intäkter 
Kostnader 
Kommunfullmäktige mm 
Intäkter 
Kostnader 
Kommunstyrelsen 
Intäkter 
Kostnader 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Kultur- och fritidsnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Skolnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Vård-och omsorgsnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Byggnadsnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Socialnämnden 
Intäkter 
Kostnader 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens nettokostnad 

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget
avvikelse 

Utfall 
2014 

Period
budget 

Utfall 
perioden 

Budget
avvikelse 

0 
1 027 343 
-1 027 343 

-3 000 
1 021 343 

-1 024 343 

-3 000 
-6 000 
3 000 

-1 109 
976 469 
-977 578 

1 119 
683 335 
-682 216 

885 
674 928 
-674 043 

-234 
-8 407 
8 173 

-10 520 
30 

-10 550 

-10 720 
540 

-11 260 

-200 
510 
-710 

-10 895 
1 359 

-12 254 

-7 013 
20 

-7 033 

-7 575 
448 

-8 023 

-562 
428 
-990 

-171 000 
74 900 

-245 900 

-170 150 
77 915 

-248 065 

850 
3 015 
-2 165 

-160 174 
95 518 

-255 692 

-113 997 
49 933 

-163 930 

-105 327 
53 861 

-159 188 

8 670 
3 928 
4 743 

-982 861 
77 813 

-1 060 674 
-73 600 
6 200 

-79 800 

-74 200 
6 200 

-80 400 

-600 
0 

-600 

-48 856 
3 405 

-52 261 

-48 114 
3 932 

-52 046 

742 
527 
215 

-948 500 
73 100 

-1 021 600 

-951 000 
74 300 

-1 025 300 

-2 500 
1 200 
-3 700 

-632 752 
48 733 

-681 485 

-635 492 
48 262 

-683 753 

-2 740 
-472 

-2 268 
-539 600 
70 300 

-609 900 

-542 700 
68 210 

-610 910 

' -3 100 
-2 090 
-1 010 

-519 369 
71 085 

-590 454 

-359 733 
46 867 

-406 600 

-362 293 
44 902 

-407 194 

-2 559 
-1 965 
-594 

-32 800 
9 900 

-42 700 

-32 300 
10 400 
-42 700 

500 
500 
0 

-30 063 
9 704 

-39 767 

-21 867 
6 600 

-28 467 

-18 259 
8 827 

-27 086 

3 608 
2 227 
1 381 

-6 900 
5 100 

-12 000 

-7 050 
4 800 

-11 850 

-150 
-300 
150 

-4 814 
4 988 
-9 802 

-4 600 
3 400 
-8 000 

-4 585 
3 309 
-7 894 

15 
-91 
106 

-91 300 
48 000 

-139 300 

-85 800 
45 950 

-131 750 

5 500 
-2 050 
7 550 

-82 386 
26 145 

-108 531 

-60 867 
32 000 
-92 867 

-54 778 
27 799 
-82 577 

6 089 
-4 201 
10 290 

1 314 873 
-3 189 093 
-1 874 220 

1 309 658 
-3 186 578 
-1 876 920 

-5 215 
2 515 
-2 700 

1 263 081 
-3 054 752 
-1 791 671 

874 294 
-2 122 860 
-1 248 566 

866 267 
-2 101 804 
-1 235 536 

-8 026 
21 056 
13 030 
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nvesteringsredovisning 
HELÅR PERIOD: JAN - AUG 

Investeringsredovisning per Budget Prognos Budget Utfall 
nämnd (tkr) 2015 2015 avvikelse 2014 
Produktionsstyrelsen ^000 ^000 0 -3 173 
Inkomster 0 0 0 0 
Utgifter -4 000 -4 000 0 -3 173 
Kommunstyrelsen -90 550 -98 460 ' -7 910 -77 022 
Inkomster 29 050 31 290 2 240 12 260 
Utgifter -119 600 -129 750 -10 150 -89 282 
Skolnämnden 0 0 0 0 
Inkomster 0 0 0 0 
Utgifter 0 0 0 0 
Byggnadsnämnden -2 000 ' -2 000 0 -1 244 
Inkomster 1 000 1 000 0 375 
Utgifter -3 000 -3 000 0 -1 619 
Verksamhetens inkomster 30 050 32 290 2 240 12 635 
Verksamhetens utgifter -126 600 -136 750 -10 150 -94 074 
Verksamhetens nettoutgifter -96 550 -104 460 -7 910 -81 439 

Utfall Återstår 
perioden av budget 

-879 3 121 
0 0 

-879 3 121 
-63 057 ' 27 493 

168 -28 883 
-63 225 56 375 

-11 -11 
0 0 

-11 -11 
-8 1 992 
0 -1 000 

-8 2 992 
168 -29 883 

-64 122 62 478 
-63 954 32 596 

Exploateringsredovisning 

Exploateringsredovisning (tkr) 
Prognos 

2015 
varav 

balanseras 

Svinninge 1696 858 
Täljö, Näs -3 809 -3 809 
Rosenkälla -11 -11 
Säby -74 -74 
Centrala Åkersberga m.m. -8190 -8183 
Ljusterö och norra fastlandet -114 -233 

Totalt -10 502 -11452 

Resultateffekt 
helår 2015* 

838 
0 
0 
0 

-7 
119 
950 

* I det resultatförda utfallet ingåräven transaktionerfrån tidigare årsom då har balanserats. 

Nettobelopp där positivt belopp innebär intäkt och negativt belopp innebär utgift. 
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Personalredovisning 

Personalfakta 

Redovisningen i delårsbokslutet baseras på uppgifter per den 31 augusti när det gäller 
anställda, årsarbetare, kön och åldersfördelning. Den övriga redovisningen baseras på 
perioden januari-juni. 

Anställda och årsarbetare 

Det är en sänkning med 14 årsarbetare jämfört med 2014. Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare har minskat med 9 och antalet tidsbegränsade årsarbetare med 5. 

2015-08-31 2014-08-31 

Antal årsarbetare 
tillsvidare 1510 1519 

Antal årsarbetare 146 151 tidsbegränsade 146 151 

Summa 
årsarbetare. 1656 1670 

Antal anställda 
månadsavlönade 1816 1848 

I nedanstående tabell visas antalet månadsavlönade per nämnd. Drygt 84 % av 
kommunens personal arbetar inom Produktionsstyrelsen (PS). 

Nämnd 2015-08-31 2014-08-31 
Antal Procent Antal Procent 

PS 1534 84,4 % 1575 85,2 % 
KS*) 121 6,7 % 110 6,0 % 
KUN - - 31 1,7% 
VON 45 2,5 % 43 2,3 % 
BN 11 0,6 % 15 0,8 % 
MHN 12 0,7 % 14 0,8 % 
SN 62 3,4 % 60 3,3 % 
SKN 10 0,5 % - -
K FN 21 1,2% - -
*) varav 53 tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kön och åldersfördelning 

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 81,8 % (2014, 81,3%). Medelåldern är 
47 år för kvinnor och 44 år för män. De anställda över 50 år utgör 41,9 % (2014, 
40,3%). 

Arbetstid 

Av den möjliga arbetstiden enligt avtal har arbete utförts motsvarande 82,1 % (2014, 
83,1%). Resterande del utgörs av: semester 3,8 %, (2014, 3,6%), sjukfrånvaro 6,8% 
(2014, 6,3%), övrig frånvaro (bl a föräldraledighet och tjänstledighet) 6,1 % (2014, 
7,0%). Av kommunens tillsvidareanställda innehar 73,3 % (2014, 63,9 %) en 
heltidsanställning. 

Hälsobokslut 

Sjukfrånvaron under första halvåret blev 6,8 %. 

I tabellerna nedan visas sjukfrånvaron uppdelat på kön och åldersintervall. 
Sjukfrånvaron har ökat för kvinnor och män jämfört med första halvåret 2014. 
Sjukfrånvaron har ökat inom åldersintervall 50 år eller äldre, 30-49 år har också en 
liten ökning. Åldersintervallet 29 år eller yngre är oförändrat. 

Sjukfrånvarons andel i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade) 
2015 2014 

Totalt Österåker 6,8 % 6,3 % 
Kvinnor 7,2 % 6,7 % 
Män 5,4 % 4,6 % 

-29 år 4,7 % 4,7 % 
30 - 49 år 7,1 % 6,5 % 
50- år 7,3 % 6,5 % 
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Sjukfrånvaro redovisas nedan i intervallen kort (< 2 månader) och lång (> 2 månader). 
Under första halvåret 2015 har långtidssjukfrånvaron ökat och även 
korttidssjukfrånvaron jämfört med första halvåret 2014. 

Sjukfrånvaro 2015 2014 
< 2 mån 3,7 % 3,5 % 
> 2 mån 3,1 % 2,8 % 
Totalt Österåker 6,8 % 6,3 % 

Andel sjukfrånvaro > 2 månader i förhållande 
till total sjukfrånvarotid 

2015 2014 
Totalt Österåker 45,5 % 55,6 % 

Arbetsskador 

Under första halvåret har 169 anmälningar inkommit varav 83 avser tillbud. 154 av 
anmälningarna avser Produktionsstyrelsen. 
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Miljöredovisning 

Produktionsstyrelsen 

Produktionsstyrelsen har inte formulerat några övergripande miljömål för 2015. 
Samtliga verksamheter arbetar dock med en hög miljömedvetenhet i det vardagliga 
arbetet. Källsortering är det vanligaste inslaget i miljöarbetet men det försvåras av att 
fysiska rum för källsortering saknas på flera enheter. Nu pågår en utbyggnad av 
utrymmen för matavfallsinsamling och sortering av återvinningsmaterial ullsammans 
med Armada. 

Satsningen på digitala verktyg inom vård och skola leder sannolikt till att 
pappersförbrukningen markant kommer att minska under de närmaste åren. 

Målet för andelen ekologisk mat som Måltidsenheten köper in till storköken ligger på 
20 % för 2015. Under första halvåret uppgår andelen ekologisk mat till förskolor, 
skolor och vårdverksamheter till 25 %. 

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden 

Nämnderna har ett mål att verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling och att 
undersöka möjligheten att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. Målet har uppfyllts 
under första halvåret. Dessutom finns ett mål att minska antalet arbetsresor genom 
att skapa möjligheter att genomföra resfria möten t ex med video eller Lync. Försök 
med vårdplanering på distans har genomförts i samarbete med IT-enheten. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen har undersökt möjligheterna att genomföra miljödiplomerade 
evenemang eller evenemang med tema kultur och miljö/hållbarhet till 2016. 
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Miljö och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som ett verksamhetsmål att arbeta för en 
minskad kemikalieanvändning och minskad risk för spridning av markföroreningar. 
Samtliga förorenade områden som innebär risker eller som hotar betydelsefulla 
vattentäkter eller värdefulla naturområden ska inventeras, riskklassas och vid behov 
åtgärdas. Prognosen är att målet uppfylls till 47 % till första halvåret. Utöver det hat
en kontroll av vattnet i Valsjön genomförts för att utesluta påverkan av 
markföroreningar i närområdet. 

Ett kemikalie tillsynsprojekt i butiker gällande produkter riktade till barn hat-
genomförts. 

Nämnden har också som mål att arbeta för att intentionerna i VA-strategi och 
dagvattenstrategi genomförs för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Målet att 
inventera 200 avloppsanläggningar under året har uppfyllts till 47 %. Det är framförallt 
fastigheter nära Åkersbergas tätort och på öar mellan fastlandet och Ljusterö som har 
granskats. 

Byggnadsnämnden 

Inom verksamhetsområdet trafik och tillgänglighet har informationsinsatser om 
trafiksäkerhet, miljö och hälsa genomförts vid Söraskolan, Margretelundsskolan, 
Åkers friskola och Fredsborgsskolan. Syftet med informationen är också att 
medverka till en beteendeförändring som ökar andelen barn som går och cyklar till 
skolan. 

Kommunstyrelsens mål inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 

Målet att all kvicksilverarmatur ska vara utbytt 2015 är uppnått. 

Båtlatrintömningsstationen i Tunafjärden har tagits i drift under sommaren. Den är 
öppen för allmänheten och kopplad till det kommunala ledningsnätet. 

Projektering av Åkers kanal stadspark har pågått med syftet att tillgängliggöra 
stranden utmed kanalen. Underlag till tillståndsansökan och projektering av 
ombyggnad vid slussen har tagits fram. 
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En vattendag genomfördes inom vattensamverkan Åkerströmmen den 27 maj. 
Medlemsavgift för att täcka kostnader för provtagningsprogram och åtgärder har 
införts inom samverkan och den första rapporten från vattenprovtagningen har 
färdigställts. 

En utredning har påbörjats för att kartlägga dagvattnet från Åkersberga centrum med 
syftet att få ett underlag till planprogrammet för centrumområdet och för att kunna 
planera in åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet. 

En revidering av kommunens cykelplan har påbörjats. Inventering av cykelvägar och 
cykelparkeringar har genomförts under sommaren. Målet om antal meter ny cykelväg 
kommer att klaras för 2015. 

En plan för infartsparkeringar har tagits fram gemensamt för nordostkommunerna. 
Kommunen har beslutat att gå med i ett regionalt nätverk för att arbete med hållbara 
transporter, ResSmart har startats. 

Energi och klimatrådgivningen anordnade ett välbesökt seminarium om solenergi 
under våren tillsammans med de andra kommunerna i nordost. Kart- och 
mätenheten har i samarbete med energi- och klimatrådgivningen tagit fram en lokal 
solkarta för Åkersberga tätort och fastlandet. Den ska läggas ut på kommunens 
hemsida och lanseras under hösten 2015. 

Vid årets Skräpplockardagar som arrangeras i samarbete med Håll Sverige rent deltog 
ca 1600 barn. Det är både förskolor och skolor som under en valfri dag under mars
april plockar skräp i vår närmiljö. 

Miljö- och klimatrådet har startat upp sin verksamhet och har haft två möten under 
första halvåret med tema miljömål och energi och klimat. 

Uppdraget att ta fram lokala miljömål har fortsatt under ledning av en politisk 
styrgrupp. Ett förslag till beslut om miljömålen förväntas vara klart till årsskiftet. 

Roslagsvatten 

Miljötillståndet för utbyggnad av Margretelunds reningsverk har meddelats. Villkoren 
för utsläpp från reningsverket har klarats med god marginal. En av de större 
pumpstationerna som pumpar avloppsvatten till Margretelund har totalrenoverats 
vilket minskar risken för bräddning. Ledningsnätet i Linanäs och Roslags-Kulla hat-
åtgärdats för att minska inläckaget och förbättra reningsresultaten. 

Matavfallsinsamlingen är nu införd till samtliga målgrupper på fastlandet vilket bidrar 
till en ökad materialåtervinning och produktion av biogas som kan ersätta fossila 
bränslen. 
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Avfallshanteringen i skärgården har varit ett prioriterat område och där arbete har 
påbörjats för att förbättra logistiken och därmed kunna öka återvinningen. Ett 
samarbete med Ingmarsö byalag har startas för att förbättra avfallshanteringen. En 
upphandling av entreprenad för avfallshämtningen i skärgården har genomförts för 
att kunna startas i april 2016. 

Kommunen har slutit avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen gällande 
drift och skötsel av återvinningscentralerna, vilket ger oss förutsättningar att förbättra 
stationerna. 

Armada Fastighets AB 

Armada Fastighets AB har som mål att årligen minska sin energianvändning med 3 % 
per kvadratmeteryta. Samtliga oljepannor är nu ersatta med bergvärme. Under 2015 
pågår en konvertering från elpannor till bergvärme för att effektivisera 
energianvändningen. El från Armadas vindkraftverk står för 30 % av elbehovet i 
fastigheterna i den kommunala verksamheten. 

Utrymmen för matavfallsinsamling och sortering av återvinningsmaterial färdigställs 
nu successivt vid de kommunala skolorna. 

Hackstahallen har fått nytt tak och bättre isolering samt ny belysning för att minska 
energiförbrukningen. 
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Resultaträkning 

(mkr) Kommunen Koncernen 
Not 2015 jan-aug 2014 jan-aug Not 2015 jan-aug 2014 jan-aug 

Verksamhetens intäkter 

Taxor och avgifter 63,1 60,1 134,4 119,6 
Hyresintäkter 0,0 0,0 111,8 103,2 
Övriga intäkter 147,8 116,1 137,5 115,8 
Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa intäkter 1 210,8 176,2 8 383,7 338,6 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 2 -602,9 -589,9 9 -628,8 -612,4 
Lokalkostnader -126,0 -119,0 -36,7 -30,1 
Köp av verksamhet -537,6 -486,4 -537,6 -486,4 
Övriga kostnader -144,7 -131,7 -267,1 -244,9 
Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 -4,4 
Skattekostnader 0,0 0,0 -6,0 -6,1 
Summa kostnader 3 -1 411,2 -1 327,1 10 -1 476,2 -1 384,3 

Av- och nedskrivning 4 -25,8 -23,6 11 -87,0 -80,7 

Verksamhetens nettokostnader -1 226,2 -1 174,5 -1 179,6 -1 126,5 

Skatteintäkter 5 1 204,2 1 147,4 1 204,2 1 147,4 
Statsbidrag och utjämning 6 106,3 106,5 106,3 106,5 
Finansiella intäkter 11,6 7,9 7,9 10,5 
Finansiella kostnader 7 -3,4 -1,6 12,13 -26,1 -25,6 

Resultatföre extraordinära poster 92,5 85,7 112,7 112,3 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 92,5 85,7 14 112,7 112,3 
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Balansräkning 
Kommunen Koncernen 

(mkr) Not 2015-08-31 2014-12-31 Not 2015-08-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 
Övr immateriella anläggn.tillgångar 15 7,8 1 0,6 28 9,1 11,8 

Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader, tekn.anläggn 16 533,0 550,2 29,30 3 059,5 3 1 07,4 
Maskiner o inventarier 17 25,2 30,9 31,32 41,6 46,7 
Övriga materiella anläggningstillg 18 63,8 0,0 483,6 283,0 

Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper, andelar 19 4,3 4,3 33 26,7 26,7 
Bostadsrätter 7,4 7,4 7,4 7,4 
Aktier i koncernföretag 20 44,9 44,9 -0,0 0,0 
Långfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Långfristiga fordringar 0,1 0,2 94,7 94,8 

Summa anläggningstillgångar 686,7 648,5 3 722,5 3 577,8 

Omsättningstillgångar 
Förråd 0,0 0,0 0,4 0,4 
Exploateringsfastigh mm 33,1 31,8 33,1 31,8 
Fordringar 21 175,0 176,5 34 235,6 249,0 
Kortfristiga placeringar 22 439,4 436,3 439,4 436,3 
Kassa och bank 139,1 154,4 186,9 207,2 

Summa omsättningstillgångar 786,7 799,0 895,5 924,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 473,4 1 447,5 4 617,9 4 502,5 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital 23 978,9 35,36 1 169,3 1 060,2 
varav periodens resultat 92,6 112,7 111,0 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 24 130,9 37 1 42,2 1 32,8 
Övriga avsättningar 0,0 2,9 3,7 

Skulder 
Långfristiga skulder 29,6 38 2 576,9 2 503,5 
Kortfristiga skulder 25 308,2 39 726,7 802,3 

Summa skulder 337,7 3 303,5 3 305,8 

SUMMA EGET KAPITAL, 1 473,4 1 447,5 4 617,9 4 502,5 
AVSÄTTNINGAR O SKULDER 

Ställda panter 
Fastighetsinteckningar 0,0 0,0 0,0 34,0 

Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser 26 755,1 770,1 755,2 770,2 
Borgensåtaganden 2 791,8 2 634,2 3,4 3,8 
Övr ansvarsförbindelser 27 1 33,9 159,1 133,9 1 59,1 
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Finansieringsanalys 

Not 2015jan-aug 2014jan-aug Not 2015jan-aug 2014jan-aug 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 92,5 85,7 112,7 112,3 
Justering för av- och nedskriwiingar 25,8 23,6 87,0 80,7 
Justering för pensionsavsättningar 9,4 5,2 9,4 5,2 
Justering för öw avsättningar 0,0 0,0 -0,8 -1,0 
Justering för öuiga ej likviditets-
påyrkande poster -3,6 0,0 -3,6 0,3 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 124,1 114,5 204,8 197,5 

ökning/minskning kortfristiga fordringar 1,4 75,1 13,4 69,9 
ökning/minskning kortfristiga skulder -71,9 -61,6 -75,6 -54,4 
ökning/minskning förråd och lager 0,0 0,0 0,0 0,2 
ökning/minskning öw omsättningstillgångar -1,4 -1,7 -1,4 -1,7 

Medel från den löpande verksamheten 52,3 126,2 141,2 211,4 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -64,0 -30,1 -232,0 -84,0 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,2 0,0 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av immateriella anläggningstillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från investeringsverksamheten -64,0 -30,1 -231,8 -84,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

ökning/minskning av långfristig skuld -0,5 -0,5 73,4 -73,3 
Ökning/minskning av långfristiga placeringar 0,0 -137,0 0,0 -137,0 
ökning/minskning av långfristiga fordringar -3,0 0,2 -3,0 1,3 
Minskning av avsättning pga utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från finansieringsverksamheten -3,6 -137,3 70,3 -209,0 

ARETS KASSAFLÖDE 

Summa av årets kassaflöde -15,2 -41,2 -20,3 -81,6 
Likyda medel vid årets början 154,4 359,1 207,2 433,4 
Likvida medel vid periodens slut 139,1 317,9 186,9 351,8 
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(mkr) 2015 2014 2015 2014 

Not 1 Summa intäkter Not 8 Koncernens intäkter 
Enligt driftsredovisningen 866,3 808,7 Österåkers Kommun 210,8 176,2 
Intern handel mellan nämnder -679,7 -645,4 Armada-koncernen 204,5 194,8 
Återbet FORA-avg 11,6 - Roslagsvatten (ägd andel) 90,1 79,3 
Realisationsvinst - - Elimineringar -121,8 -111,7 
Periodiserat investeringsbidrag 0,5 0,5 Summa 383,7 338,6 
Statsbidrag maxtaxa 12,1 12,4 
Summa 210,8 176,2 Not 9 Pensionskostnader 

I posten för personalkostnader ingår pensions
Not 2 Pensionskostnader kostnader med följande belopp: 
I posten för personalkostnader ingår pensions Utbetalningar 26,9 26,6 
kostnader med följande belopp: Avsättningar 6,6 4,9 
Utbetalningar 23,9 25,9 Kortfristig skuld (individuell del) 19,1 18,9 
Avsättningar 6,6 3,1 Summa 52,6 50,4 
Kortfristig skuld (individuell del) 19,1 18,9 
Summa 49,5 47,9 Not 10 Koncernens kostnader 

Österåkers Kommun 1411,2 1327,1 
Not 3 Summa kostnader Armada-koncernen 109,1 94,6 
Enligt driftsredovisningen 2 101,8 1 982,5 Roslagsvatten (ägd andel) 77,8 62,3 
Intern handel mellan nämnder -679,7 -645,4 Elimineringar -121,8 -99,7 
Intern kapitalkostnad -36,4 -33,0 Summa 1476,2 1384,3 
Justering semesterlöneskuld -21,6 -3,6 
Pensioner regleringspost 30,2 26,0 Not 11 Av-och nedskrivningar 
Centrala projekt 16,9 0,6 Immateriella anläggningstillg 2,8 2,2 
Summa 1411,2 1 327,1 Fastigheter och anläggningar 74,7 63,2 

Maskiner och inventarier 8,6 15,3 
Not 4 Av-och nedskrivningar Nedskrivning 1,0 0,0 
Immateriella anläggningstillg 2,8 2,2 Summa 87,0 80,7 
Fastigheter och anläggningar 16,2 15,5 
Maskiner och inventarier 5,9 5,9 Not 12 Koncernens finansiella kostnader 
Nedskrivning 1,0 - Österåkers Kommun 3,4 1,6 
Summa 25,8 23,6 Armada-koncernen 27,7 27,2 

Roslagsvatten (ägd andel) 1,8 4,6 
Not 5 Skatteintäkter Elimineringar -6,7 -7,7 
Allmän kommunalskatt 1 204,8 1 144,7 Summa 26,1 25,6 
Prel slutavräkning föreg år -1,3 4,3 
Prel slutavräkning innevår 0,8 -1,5 Not 13 Finansiella kostnader 
Summa 1 204,2 1 147,4 Räntor på lån 22,1 23,4 

Räntor på pensionsskuld 1,2 1,3 
Not 6 Statsbidrag och utjämning övriga finansiella kostnader 2,8 0,9 
Inkomstutjämning -5,5 -5,2 Summa 26,1 25,6 
LSS-utjämning 26,8 22,9 
Kommunal fastighetsavgift 54,6 52,2 Not 14 Koncernens resultat 
Regleringsavgift/bidr 1,4 8,1 Österåkers Kommun 92,5 85,7 
Kostnadsutjämning 29,0 28,4 Armada-koncernen 23,0 29,0 
Summa 106,3 106,5 Roslagsvatten (ägd andel) -2,7 1,9 

Elimineringar -0,1 -4,4 
Not 7 Finansiella kostnader Summa 112,7 112,3 
Räntor på lån 0,0 0,0 
Räntor på pensionsskuld 1,2 1,3 
övriga finansiella kostnader 2,1 0,2 
Summa 3,4 1,6 
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(mkr) 2015 2014 2015 2014 

Not 15 Övr immateriella anläggn.tillgångar Not 22 Kortfristiga placeringar 
Ingående värde 10,6 12,2 Markn värde Nominella räntor 240,5 253,6 
Nyinvesteringar 0,0 2,5 Markn värde Realräntepapper 37,8 36,4 
Avskrivningar -2,8 -4,0 Markn värde Svenska aktier 14,6 10,9 
Utgående värde 7,8 10,6 Markn värde Utländska aktier 22,7 19,3 
Ackumulerat anskaffningsvärde 14,9 16,7 Markn värde strukt produkter 138,2 130,9 
Ackumulerade avskrivningar -7,1 -6,1 Likvida medel 1,3 1,3 
Bokfört värde 7,8 10,6 Summa 455,1 452,4 

Posten är värderad enligt lägsta värdets princip 
Not 16 Mark, byggnader, tekn. anläggningar 
Ingående värde 550,2 488,4 Not 23 Eget kapital 
Nyinvesteringar 0,0 85,1 Ingående värde 978,9 888,6 
Avskrivningar -16,2 -23,3 Periodens resultat 92,5 92,6 
Nedskrivning -1,0 0,0 Direktbokningar mot eget kap -3,6 -2,4 
Utgående värde 533,0 550,2 Utgående värde 1067,8 978,9 
Ackumulerat anskaffningsvärde 747,2 747,2 Direktbokning mot eget kapital avser rättning 
Ackumulerade avskrivningar -214,2 -197,0 av 2014 gällande uppbokade intäkter. 
Bokfört värde 533,0 550,2 

Tidigare ack förluster 0,0 0,0 
Not 17 Maskiner och inventarier Negativt resultat 2008 -15,7 -15,7 
Ingående värde 30,9 33,9 Positivt resultat 2009 32,9 32,9 
Nyinvesteringar 0,1 5,8 Positiv resultat 2010 122,2 122,2 
Avskrivningar -5,9 -8,8 Positivt resultat 2011 127,2 127,2 
Utgående värde 25,2 30,9 Positivt resultat 2012 142,7 142,7 
Ackumulerat anskaffningsvärde 67,2 73,0 Positivt resultat 2013 110,0 110,0 
Ackumulerade avskrivningar -42,0 -42,1 Positivt resultat 2014 92,6 92,6 
Bokfört värde 25,2 30,9 Positivt resultat delår 2015 92,5 -

Ack resultat att återställa 704,4 612,0 
Not 18 Övr materiella anläggn.tilgångar om negativt 
Posten avser investeringar under 2015 
vilka ännu inte blivit klassificerade. Not 24 Avsättningar för pensioner 

Visstidspension avser 1 personer och 
Not 19 Värdepapper och andelar aktualiseringsgraden uppgår till 79,4%. 
Kommentus 0,0 0,0 
B RA A B 0,1 0,1 IB 130,9 120,6 
Vårljus AB 0,4 0,4 ökning löneskatt 2,8 2,0 
Stockholmregionen Försäkring 3,8 3,8 ripsräntejustering 0 0,0 
Visit Roslagen 0,1 0,1 nyintjänad pension 10,3 13,7 
Summa 4,3 4,3 utbetalningar -3,7 -5,4 

UB 140,3 130,9 
Not 20 Aktier i koncernföretag Avsättning för garantipension 0,5 0,3 
Roslagsvatten AB 2,3 2,3 Avsättning för övriga pensioner 112,4 105,0 
Österåkersvatten AB 0,0 0,0 Löneskatt på ovanstående 27,4 25,5 
AB Åkers Kanal 42,6 42,6 Summa 140,3 130,9 
Summa 44,9 44,9 

Not 25 Kortfristiga skulder 
Not 21 Fordringar Leverantörsskulder 45,1 141,4 
Kundfordringar 16,8 23,1 Interimsskulder 154,8 133,4 
Interimsford ringar 130,4 130,2 Personalens skatter och av*j 30,0 28,3 
Div övriga kortfr fordringar 27,8 23,2 Övriga kortfr skulder 6,4 5,2 
Summa 175,0 176,5 Summa 236,3 308,2 
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(mkr) 2015 2014 2015 2014 

Not 26 Pensionsskuld inom linjen Not 33 Värdepapper och andelar 
Pensionsförpliktelse 607,6 619,7 Kommentus 0,0 0,0 
Löneskatt på ovan 147,4 150,3 Åkersberga centrum 22,3 22,3 
Summa 755,1 770,1 BRÄAB 0,1 0,1 
IB 770,1 798,6 Vårljus AB 0,4 0,4 
förändring löneskatt -2,4 -5,6 Stockholmregionen Försäkring 3,8 3,8 
uppräkning/indexjustering 10,4 6,7 Visit Roslagen 0,1 0,1 
utbetalningar -23,0 -29,7 Summa 26,7 26,7 
UB 755,1 770,1 

Not 34 Fordringar 
Not 27 Leasingåtaganden Kundfordringar 44,0 45,7 
Posten utgörs av summan av de kommande årens Interimsfordringar 156,9 150,8 
förfallobelopp enligt kommunens bef hyreskontrakt. Div övriga kortfr fordringar 34,6 52,5 
upp till 1 år 19,6 20,6 Summa 235,6 249,0 
mellan 2 och 5 år 78,5 82,5 
över 5 år 35,8 56,0 Not 35 Eget kapital inkl årets resultat 
Summa 133,9 159,1 Österåkers Kommun 1067,8 978,9 

Armada-koncernen 152,2 129,1 
Not 28 Övr immateriella anläggn.tillgångar Roslagsvatten (ägd andel) 10,7 13,5 
Ingående värde 11,9 12,4 Elimineringar -61,4 -61,4 
Nyinvesteringar 0,0 3,5 Summa 1169,3 1060,2 
Avskrivningar -2,8 -4,1 
Utgående värde 9,1 11,8 Not 36 Eget kapital 
Ackumulerat anskaffningsvärde 16,2 18,7 Ingående värde 1/1 resp år 1060,2 951,1 
Ackumulerade avskrivningar -7,1 -6,9 Periodens resultat 112,7 111,0 
Bokfört värde 9,1 11,8 Aktieägartillskott 0,0 1,0 

Direktbokningar mot eget kap -3,6 -2,9 
Not 29 Mark, byggnader, tekn. anläggningar Utgående värde 31/8 resp år 1 169,3 1 060,2 
Österåkers Kommun 533,0 550,2 
Armada-koncernen 2 047,2 2 081,2 Not 37 Avsättningar för pensioner 
Roslagsvatten (ägd andel) 495,7 492,4 IB 133,0 122,7 
Elimineringar -16,5 -16,5 ökning löneskatt 2,8 2,0 
Summa 3 059,5 3 107,4 rips räntejustering 0,0 0,0 

nyintjänad pension 10,5 13,7 
Not 30 Mark, byggnader, tekn. . anläggningar utbetalningar -4,1 -5,6 
Ingående värde 3107,4 2 898,7 UB 142,2 132,8 
Nyinvesteringar 27,8 313,6 Avsättning för garantipension 0,5 0,3 
Avskrivningar -74,7 -104,9 Avsättning för övriga pensioner 113,9 106,9 
Nedskrivning -1,0 0 Löneskatt på ovanstående 27,8 25,5 
Utgående värde 3 059,5 r 3 107,4 Summa 142,2 132,8 
Ackumulerat anskaffningsvärde 4302,1 4285,3 
Ackumulerade avskrivningar -1242,6 -1 178,0 Not 38 Långfristiga skulder 
Bokfört värde 3 059,5 3 107,4 Balanserade inkomster 226,5 227,1 

Lån i bank och kreditinstitut 2 331,0 2262,4 
Not 31 Maskiner och inventarier Övriga långfristiga skulder 19,3 14,1 
Österåkers Kommun 25,2 30,9 Summa 2576,9 2503,5 
Armada-koncernen 3,0 2,3 
Roslagsvatten (ägd andel) 13,3 13,5 Not 39 Kortfristiga skulder 
Elimineringar 0,0 0,0 Leverantörsskulder 86,3 201,1 
Summa 41,6 46,7 Interimsskulder 177,3 56,6 

Personalens skatter och avg 30,0 33,0 
Not 32 Maskiner och inventarier Övriga kortfr skulder 433,1 511,7 
Ingående värde 46,7 41,8 Summa 726,7 802,3 
Nyinvesteringar 3,4 18,8 
Avskrivningar -8,5 -13,9 
Utgående värde 41,6 46,7 
Ackumulerat anskaffningsvärde 111,2 112,6 
Ackumulerade avskrivningar -69,7 -65,9 
Bokfört värde 41,6 46,7 
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Redovisningsprinciper 

Semesterlöneskuld 

De anställdas fordran på kommunen i form av intjänad semester samt ej 
kompenserad övertid har skuldbokförts som kortfristig skuld. Skulden baseras på 
konstaterat utfall ur lönesystem per 2015-08-31. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala 
redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god redovisningssed. I den 
sammanställda redovisningen ingår för 2015 Österåkers kommun, Armadakoncernen 
(100%) samt Roslagsvattenkoncernen (43,9%). 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. I enlighet med den proportionella konsolideringen har 
endast ägda andelar av räkenskapsposterna för de kommunala ej helägda företagen 
tagits in i koncernredovisningen. Vid konsolidering har de civilrättsliga 
underkoncernernas bokslut används enligt alternativregeln i Rekommendationen om 
sammanställd redovisning. 

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Eliminering 
av intäkter/kostnader samt fordringar/skulder som bygger på inlämnade uppgifter 
från bolagen har gjorts för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. 
Utöver detta har även övriga kända transaktioner såsom innehav av aktier 
eliminerats. 

Periodisering av timlöner 

Vid årsbokslut periodiseras timlöner och övriga löneposter mellan åren, genom att 
transaktioner utbetalade i januari och intjänade i december bokas upp i 
resultaträkningen för föregående år. Denna uppbokning från föregående årsbokslut 
ligger under året kvar, för att uppdateras nästkommande årsbokslut, för att inte få en 
skevhet i redovisningen under året. Dock sker justering för större poster av 
engångskaraktär. 
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Leasing 

Förutom långsiktiga hyresavtal (gällande lokaler) med extern motpart har kommunen 
endast övriga avtal om högst tre år. Rekommendation nr 13 från RKR blir alltså 
endast applicerbart på dessa hyresavtal. Eftersom ingenting i dessa avtal indikerat' att 
fördelar eller nackdelar förknippade med ägande har övergått till kommunen får 
dessa hyresavtal klassas som operationella leasingavtal. I enlighet med 
rekommendationen lämnas information i not till balansräkningen om nuvärde av 
kommande hyresavgifter under avtalsperioden fördelat på det kommande året, 
mellan två och fem år samt efter fem år. Beloppen redovisas som ansvarsförbindelse. 

Kortfristiga placeringar 

De medel som kommunen med hjälp av Söderberg & Partners har placerat klassas 
som värdepappersportfölj och portföljens totala omfattning värderas då enligt lägsta 
värdets princip. Realiserade vinster som återinvesteras i portföljen ökar dock 
kommunens anskaffningsvärde och bokförs därmed. 

Vid delårsbokslut 2015 finns två värdepappersportföljer, en avseende placerade 
medel för kommande pensionskostnader och en avseende placerad överlikviditet. 

Avgångsvederlag 

Avtal om avgångsvederlag kostnadsförs vid avtalstillfället oavsett 
utbetalningstidpunkt, förutsatt att ingen annan motprestation krävs av den anställde 
mer än att anställningen upphör. 

• • 
Övriga avvikelser 

Inga inventeringar genomförs vid ett delårsbokslut, så som vid årsbokslut. 
Balanskonton som fungerar som genomgångskonton nollställs inte så som är brukligt 
vid årsbokslut. 
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Kommunfullmäktige m.m. 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 10 520 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr -562 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -200 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• Årsredovisning för Österåkers Kommun och dess bolag för 2014 godkändes. 
• Utbildning av förtroendevalda i Kommun fullmäktige skedde i anslutning till 

februarisammanträdet. 
• Finansieringsavtal med Täby Kommun avseende kommunal medfinansiering av 

utbyggnad av Arninge resecentrum godkändes. 
• Revidering av Arbetsmiljöpolicy antogs. 
• 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet slutredovisades. 
• Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

antogs. 
• Fullmäktige har antagit 5 detaljplaner. 
• Fullmäktige har slutbehandlat 10 motioner och avskrivit 1 motion. 
• Fullmäktige har slutbehandlat 8 medborgar förlag. 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva 
skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt 
besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, 
mångfald och öppenhet. 
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För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fem inriktningsmål för 
mandatperioden 2015-2018. De fem målen är följande: 

• Ekonomi i balans. 
• Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott 

bemötande för all kommunal service. 
• Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet. 
• Österåkers ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. 
• Trygg miljö i Österåker 

Kommunfullmäktiges utfall för perioden till och med augusti uppgår till -7 575 tkr 
vilket innebär en negativ avvikelse om -562 tkr för perioden. Bokslutsprognosen 
visar en negativ avvikelse om -200 tkr. Detta till följd av ökade kostnader inom den 
politiska verksamheten. 

Framåtblick 

Överförmynderiverksamheten planerar för en fortsatt ökad hantering av 
ensamkommande flyktingbarn. Då det medfört en ökad administrativ hantering 
kommer Täby Kommun att visstidsanställa en person till och med mars 2016 och i 
efterhand debitera samarbetande kommuner, där Österåker är en av dem. 
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Kommunstyrelsen 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 171 000 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr +8 670 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr +850 

Budgeterade investeringar helår, tkr 90 550 

Viktiga händelser 
• Rekrytering av skoldirektör, förvaltningschef för kultur och fritids förvaltningen 

samt IT-chef har genomförts, och rekrytering av Näringslivs- och 
utvecklingsdirektör pågår. 

• En tjänst som kvalitetsstrateg har rekryterats. 
• Arbete avseende den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) har påbörjats 
• En medarbetarprofil är framtagen. 
• Utredning avseende peng inom skola och förskola, samt analys av kostnader 

inom särskoleverksamheten har genomförts. 
• En tjänst för elektroniska nyhetsbrev har köpts in och utvecklats. Nyhetsbrev har 

lanserats om bibliotek och näringsliv. 
• Österåkers kommuns jämförelsetjänst på webben innehåller nu även förskolor, 

familjedaghem, öppna förskolan och badplatser, samt särskilda boenden. 
• Kommunens satsning på ledarutveckling har fortsatt. 
• Upphandlingen av Röllingby friidrottsarena har publicerats. 
• All kvicksilverarmatur i gatubelysningen är utbytt i och med 2015. 
• Båtlatrintömningsstation i Tunaviken har tagits i drift under sommaren 2015. 
• Riktlinjer för klotter och liknande skadegörelse har antagits. 

Verksamhetsuppföljning 

Utfallet per augusti månad visar på överskott om 8,7 mkr fördelat mellan KSK med 
2,0 mkr och KS-SBF med 6,7 mkr. Kommunstyrelsen har en positiv intäktsavvikelse 
om 4,0 mkr samt en positiv kostnadsavvikelse om 4,7 mkr. 

Bokslutsprognosen för kommunstyrelsen som helhet för 2015 visar ett överskott om 
0,85 mkr. Inom kommunstyrelsens olika delar prognostiseras ett överskott om 0,60 
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mkr inom KSK och ett överskott om 0,25 mkr inom SBF KS. Prognosen visar på ett 
intäktsöverskott om 3,0 mkr. Kostnadsredovisningen visar ett prognostiserat 
underskott om 2,2 mkr. 

Investeringsbudgeten uppgår till 90,6 mkr för 2015. En negativ avvikelse om -7,9 
mkr är prognostiserad för 2015. De projekt med störst avvikelse är Tunneln väg 276 
(-9,5 mkr), Regionalt cykelstråk (6,0 mkr), Täljö vägskäl (-4,0 mkr) och Planskild 
korsning Rallarvägen (-3,0 mkr). 

Framåtblick 

Näringslivsfrågona kommer framöver att få en mer strategisk inriktning. 
Kommunikationsenheten påbörjar under hösten utveckling av intern rådgivning, 
utbildning och verktygslåda på intranätet. 

Frågan om ny och kompletterande arkivlokal är under utredning inom 
kommunkansliet. Vidare kommer en särskild förstudie gällande e-arkiv att 
genomföras. Utredning pågår även kring införandet av ett servicecenter som innebär 
en serviceorganisation för medborgare och besökare. 

Utifrån strategin för E-förvaltning kommer en stor del av IT-enhetens resurser gå till 
att utveckla och samordna administrativa system och rutiner. Delmoduler av nytt 
ekonomisystem planeras att tas i drift och arbetet fortlöper med att ta fram policy för 
internkontroll. Arbetet fortskrider med stora fastighetsfrågor i kommunen såsom 
friidrottsarenan, byggande av äldreboenden m.fl. 

Arbetet med att förbättra kostnadskontroll- och effektivitet inom SBF fortskrider 
genom framtagande av nyckeltal för uppföljning av kostnadsutveckling. På GIS-sidan 
kommer mycket arbete fortsatt att läggas på att distribuera tjänster som även stödjer 
den nya tekniken i bl a surfplattor, smarta telefoner etc. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 73 600 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr +742 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -600 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• Kultur- och fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningen inrättades och 
startades den 1 januari respektive 16 mars. 

• Kungliga Operan med Hovkapellet och Stockholms Straussorkester gästade 
Musik på V arvet, Ljusterö, 22 och 23 augusti. 

• Österåker fick bidrag till fortsatt filmsatsning från Svenska Filminstitutet för 
Åkersberga Filmfestival, där ungdomar producerade och tävlade med egna filmer. 

• Parkteatern gästspelade på Ekbacken 19 augusti. 
• Österåker fick 980 tkr i bidrag till Skapande skola från Kulturrådet inför läsåret 

15/16. 
• Biblioteket rekryterade en bibliotekarie med ansvar för program- och utställnings

verksamheten. 
• Projektet "Språktentakler" har genomförts på biblioteket tillsammans med 

Kulturrådet och Språkverkstan. 
• Österåkersmilen genomfördes för 27:e gången med 1056 löpare och 140 

funktionärer. 
• Eventdagarna, en samverkan mellan ideella idrottsföreningar, Idrottslyftet och 

skolan, genomfördes. 1700 elever från 12 skolor fick prova på ett 20-tal olika 
aktiviteter. 

• Framtagande av förfrågningsunderlag av Österåkers friidrottsarena i samverkan 
med Kommunstyrelsen. 

• Pilotprojekt rörande nytt bidrag för ungas egen organisering inleddes. 
• Ungdomens Dag genomfördes för 5:e gången med ca 800 besökande ungdomar. 
• Förslag på en ny Barn- och ungdomspolicy arbetades fram. 
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Verksamhetsuppföljning 

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 48,1 mkr. 
Bokslutsprognosen är 74,2 mkr vilket innebär 600 tkr högre kostnader än budgeterat 
varav 400 tkr avser ökade volymer inom musikskola. Resterande avvikelse beror på 
omorganisationen av de två förvaltningarna finansieras från Skolnämndens budget. 

Åkersberga filmfestival genomfördes och 23 kortfilmer skapades i skolan och visades 
vid en fullsatt filmgala på Berga teater i augusti. Denna filmsatsning gjordes i 
samverkan med Stockmotion, länets filmfestival. Ett antal skapande söndagar för 
allmänheten har genomförts på Metodverkstaden, Teaterverks tan, Österåkers 
bibliotek och Länsmansgården i samverkan med Österåkers konstförening och 
Åkersberga finska förening. 

Biblioteket har en fortsatt ökning av programpunkter och antalet besök ligger nära 
2014 års rekordnivå. 

Framåtblick 

Nämndens förvaltning är involverad i anläggande av en ny friidrottsanläggning, 
idrottshall i Skärgårdsstad samt utredande av förutsättningar för multihall, rackethall 
samt idrottsplats på Ljusterö. Nämnden deltar i kommunens övergripande arbete 
med vattensäker kommun. 

Arbetet med riktlinjer för Barn- och ungdomspolicyn kommer att inledas, 
lleactaprojektet inleds med startträff med samtliga projektdeltagare för planering av 
projektet. Resultatet från pilotprojektet rörande bidrag till ungas egen organisering 
redovisas. 

Implementering av Demokratipaketet för högstadiet inleds genom dialog med 
berörda ämneslärare och läggs därefter ut på kommunens pedagogwebb. 

Kultur- och fritidsnämnden har fått ansvaret för kommunens kulturmiljö. 
Samverks former och ansvarsfördelning mellan KFN och BN måste klargöras. 
Nämnden har fått i uppdrag att arbeta fram riktlinjer. 

Antirasistiska filmdagar kommer att arrangeras i november 2015. 

Biblioteket fortsätter att ha söndagsöppet och utökar samarbetet med studieförbund 
och andra intressenter. Programverksamheten och det utåtriktade 
samhällsengagemanget både breddas och fördjupas, bland annat startas nya 
bokcirklar och Språkcafé. Arbetet fortsätter med att digitalisera och tillgängliggöra 
Roslagssamlingens intervjuer. 
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Skolnämnden 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 948 500 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr -2 740 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -2 500 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• Skolnämnden och skolförvaltningen inrättades och startades den 1 januari 
respektive 16 mars 2015. 

• PWC genomförde en kartläggning av skolpengen i Österåkers kommun jämfört 
med ett antal jämförbara kommuner i april 2015. 

• Delar av den kommunala vuxenutbildningen konkurrensutsattes och kommunen 
ingår i KCNO (Kunskapscentrum Nordost) från och med den 1 juli 2015. 

• Skolnämnden arrangerade en "kick-off" för alla pedagoger inför höstterminen 
2015 

• Hackstaskolan och Söraskolan slogs ihop inför höstterminen 2015 och 
Hackstaskolans lokaler hyrs ut till fristående skolor. 

• Ökade resurser för socioekonomisk viktning i förskola och skola tillfördes i 
budget 2015 med 3 mkr. 

• Resurser för tilläggsbelopp för särskilt stöd i skola ökade med 4 mkr. 
• Skolpeng och peng i barnomsorg ökade i budget 2015 med 4,2 - 5,2 procent. 

Verksamhetsuppföljning 

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusd uppgår till 635,5 mkr vilket 
är 2,7 mkr högre än budget. Bokslutsprognosen visar 2,5 mkr högre kostnader än 
budgeterat. Färre barn och elever inom pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, 
gymnasium och gymnasiesärskola innebär lägre kostnader. Samtidigt ökar 
kostnaderna på grund av en ökning av antalet barn med omfattande 
funktionsncdsättningar i förskolan samt att antalet elever i grundskola och 
studerande i den gymnasiala vuxenutbildningen har ökat. De negativa avvikelserna 
härrör sig till volym-finansierade verksamheter. 

Sida 32 av 47 



ö Österåker 

Resultaten i årets kundundersökning för förskola har generellt förbättrats jämfört 
med föregående år. 92 procent av föräldrarna uppger att de är nöjda med 
verksamheten i barnets förskola. Bland föräldrar i förskoleklass var nöjdheten med 
verksamheten, trygghet, stöd och hjälp mycket god, ca 94 procent, 

Måluppfyllelse avseende resultat redovisas i årsbokslutet. Ett urval av resultaten 
presenteras också på webben som ett stöd för medborgarna att jämföra och välja 
skola. 

Framåtblick 

Ökade satsningar på skolan genom riktade statsbidrag för t ex mer personal i de 
yngre årskurserna, elevhälsa och fortbildning för lärare, söks av respektive huvudman 
och kan därmed bidra till ökad måluppfyllelse. 

Lokalbidragen ses över för en mer konkurrensneutral modell som samtidigt ger 
bättre incitament till ansvarsfull lokalplanering. 

Möjligheten att inför pengsystem för idrottshallar har framförts i samband med 
dialogmöten angående brist på idrottslokaler. Bergahallen bör återställas till 
idrottshall och ingå i utbudet för att minska trycket. 

Kartläggning av den totala lokalkapaciteten bör genomföras. 

Skolnämndens övergripande satsningar i t ex Pedagogcentrum ses över och 
samordnas i dialog med utförarna, så att de är relevanta och effektiva och bidrar till 
ökad kvalitet och måluppfyllelse. 
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Vård- och 
omsorgsnämnden 

Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 539 600 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr -2 560 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -3 100 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• 1 mkr har fördelats för aktiviteter och stimulans i vardagen för boende på de 
särskilda boendena Enebacken, Solskiftet, Vårdbo och Österåkers korttidsenhet. 

• Medel fördelades till Vårdbo dagverksamhet och trygghetsboenden för fysiska 
aktiviteter samt för träffpunktverksamhet i glesbygd. 

• Muskötvägen 25, ett särskilt boende för äldre öppnade i maj. Boendet drivs av 
Förenade care och är det första boendet med avtal enligt LOV (lagen om 
valfrihet). 

• Beslut om 3,1 mkr i statsbidrag till kommunen i form av stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen. 

• Två ny hemtjänstutförare har anslutit sig till LOV och en annan har avslutat sitt 
uppdrag. 

• Digitala trygghetslarm har installerats. 
• Projekt "Effektiv Närvård" (ENV) har pågått våren 2015 i samarbete 

primärvården. 
• Återuppbyggnad har inletts av den nya gruppbostaden Hantverkaren som 

försenats pga brandtillbud vid årsskiftet. 
• Arbetet med att införa hälso- och sjukvårdsansvar för kommunen i daglig 

verksamhet samt grupp- och servicebostäder inom LSS har påbörjats. 
• En öppen verksamhet för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning, 

Halogården öppnade i augusti. 
• Kommunalt bostadstillägg har införts för målgruppen personer med insats enligt 

9 § LSS från 1 juli. 
• Träffpunkten Fyren, en mötesplatsför äldre och yngre pensionärer, firar 10 år. 
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Verksamhetsuppföljning 

Nämndens utfall för perioden uppgår till -362 293 tkr vilket motsvarar 101 % av 
periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -542 700 tkr vilket ger ett förväntat 
underskott uppgående till 3,1 mkr. 

Helårsprognosen för äldreomsorg uppgår till -850 tkr men det finns större avvikelser 
mellan verksamheterna. Det beror främst på svårigheter att vid budgettillfallet 
bedöma hur volymerna skulle fördelas då det under året skulle öppna ett nytt särskild 
boende och ge tillgång till fler platser. Särskilt boende väntas nu ge ett överskott 
samtidigt som hemtjänst och korttidsplatser inte minskat i uppskattad omfattning. 

Avseende LSS-verksamheter väntas en positiv budgetavvikelse för helåret uppgående 
till 1 350 tkr. Det är främst på grund av minskade volymer inom daglig verksamhet 
men också lägre volymer inom korttidsverksamhet för barn och unga. Kostnaderna 
för LSS-boende väntas dock överstiga budget med 2 mkr till följd av fler vuxna 
placeringar. 

Psykiatriverksamheterna väntas totalt ge ett underskott på 4,5 mkr och den främsta 
orsaken är en underbudgetering för dagverksamheten med cirka 3 mkr. Antalet 
HVB-placeringar väntas öka något och ge ett underskott på 0,9 mkr. Antalet 
personer med personlig assistans har minskat och överskott väntas öka ytterligare till 
1,1 mkr vid årets slut. 

Framåtblick 

Ny teknik som kan användas som stöd till äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning utvecklas ständigt. Det är viktigt att såväl beställare som 
utförare deltar i utvecklingen och nyttjar de möjligheter som finns. Det finns exempel 
på teknikutveckling som kan effektivisera och öka service, såsom e-tjänster och 
nationell patientöversikt (NPÖ). Detta kommer initialt att kräva investeringar och 
ändrat arbetssätt. 

Bristerna på tillgång till lägenheter i bostäder med särskild service för personer med 
funktionshinder gör att personer får bifallsbeslut som ej kan verkställas. Denna 
utveckling riskerar att hålla i sig framförallt inom området funktionshinder då antalet 
bostäder kraftigt understiger det prognostiserade behovet. 

Fler personer än tidigare får diagnoser som kan ge dem rätt till stöd enligt LSS eller 
socialtjänstlagen på grund av en funktionsnedsättning. Detta får som konsekvens att 
Vård- och omsorgsnämndens kostnader ökar. För att bibehålla kvaliteten på dagens 
insatser behöver erforderlig volymkompensation tillföras nämndens budget årligen. 
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Byggnadsnämnden 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 32 800 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr +3 608 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr +500 

Budgeterade investeringar helår, tkr 2 000 

Viktiga händelser 

• Under perioden har bygglov bl.a. lämnats för uppförande av 130 enbostadshus 
och 28 fritidshus. 

• Nämnden har totalt fattat beslut i 575 lovärenden samt i 73 ärenden rörande 
strandskyddsdispens. 

• Bygglov har lämnats för uppförande av 2 flerbostadshus med totalt ca 76 
lägenheter. Startbesked har lämnats i 574 ärenden, varav 140 (Attefall) för 
bygglovfria åtgärder. 

• Nämnden har meddelat beslut i 223 ärenden rörande bidrag för 
bostadsanpassning. 

• Ett trafiksäkerhets -respektive ett tillgänglighetsprogram har beslutats i nämnden 
och kontakter med fyra skolor har skett. 

• Fyra enkelt avhjälpta hinder har tagits bort längs våra prioriterade stråk. 8 
befintliga övergångsställen har kontrastmålats längs ett av dessa stråk. 

Verksamhetsuppföljning 

Nämnden prognostiserar ett överskott med 500 tkr för helåret, förklarat av ökade 
intäkter på bygglovenhetcn. Övriga avvikelser i ackumulerat utfall förväntas vara 
neutraliserade till årsbokslutet. 

Prognosen för investeringsbudgeten är ett resultat i nivå med budget. 
Investeringsbudgeten omfattar tre delprojekt: 

o Tillgänglighet busshållplatser, Tråsättravägen, (Sabelvägen skjuts upp) 
o Omskyltning hastighetsplan Svinninge och Bergavägen 
o Trafiksäkerhetsåtgärder i form av fyra övergångsställen och passager 
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En förflyttning på 450 t kr har föreslagits från investeringsbudget till hastighetsplan. 

Bygglov prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 500 tkr. 
Bygglovsverksamheten är i dagsläget underbemannad, medförande en hög belastning 
på befintlig personal. Stora svårigheter föreligger med att nyrekrytera 
byggnadsinspektörer. Under senare år har, med ny lagstiftning, flera arbetsuppgifter 
tillkommit, vilket gradvis ökat arbetsbelastningen. Handläggningstiderna överträffar-
budgeterade. Nämnden prognosticerar 1 200 stycken inkomna lovärenden för helåret 
(budgeterat 1075). 

Bostadsanpassningsbidrag har betalats ut motsvarande 2 078 tkr under perioden. 
Nämnden har meddelat beslut i 223 ärenden. Prognosen ligger oförändrat kvar på ett 
resultat i nivå med budget. Antalet ärenden är svårt att förutse. Områdets lagreglering 
medför små påverkansmöjligheter. 

Samhällsbetalda resor prognosticerar ett resultat i nivå med budget. Utfall till och 
med augusti avviker negativt mot budget med 153 tkr. Verksamheten har haft en 
ökning av taxi-resenärer till skolor utanför kommunen (8 elever till en kostnad av ca 
600 tkr). 

Trafik och tillgänglighets verksamhetsmål med trafiksäkerhet och framkomlighet 
står i kommunens fokus. Information i sju skolor samt åtgärder för att avhjälpa 
trafikfarliga skolvägar bedöms uppfyllas under året, likväl parkeringsövervakning. 
Insatser i fyra skolor har gjorts. "Du kör för fort"- skyltar har placerats ut runt skolor 
för att uppmärksamma hastighetsefterlevnad. Enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats 
på Bergavägen. 124 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har meddelats 

Framåtblick 

Antalet bygglovansökningar bedöms fortsatt ligga på hög nivå, dock med 
fluktueringar utifrån rådande konjunkturlägen och liknande faktorer. Kommunen 
arbetar utifrån en tillgänglighetsinventering av Åkersbergas centrala delar med 
avlägsnande av enkelt avhjälpta hinder. Hållplatser, övergångsställen och passager 
anpassas för trafiksäkerhet. Åldersstrukturen med ett ökat antal äldre innebär fortsatt 
ökning av bostadsanpassning. Kommunen kommer att kontinuerligt arbeta med 
trafiksäkerhet, information till skolor, trafikmätningar och åtgärder för 
hastighetsefterlevnad. Samhällsbetalda resor arbetar kontinuerligt med 
trafikingenjörerna, för att minska de trafikfarliga vägpassagerna för elever på väg till 
skolan. Detta i syfte att minska andelen taxiresor till skolan till förmån för resor med 
buss. 
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Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 6 900 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr + 15 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -150 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• Miljö-och hälsoskyddasenheten har deltagit i Folkhälsomyndighetens nationella 
tillsynsprojekt i skolor. Projektet har fokuserat på ventilation och städning samt 
egenkontroll inom dessa områden för att förbättra inomhusmiljön i skolorna. 

• Miljö-och hälsoskyddsenheten har bedrivit kemikalietillsyn i butiker gällande 
produkter riktade till barn. 

• Ett projekt där frisörverksamheter har inspekterats med fokus på hygien och 
hårfärgningsprodukter har genomförts. 

• Inventeringen av förorenade områden har lett dll att flera undersökningar och 
saneringsåtgärder har genomförts i slutligt syfte att uppnå giftfri miljö. 

• Kontrollen av statusen på små avloppsanläggningar har fortsatt på fastlandet och 
på ett antal öar mellan fastlandet och Ljusterö med syfte att minska 
övergödningen. 

• Miljö-och hälsoskyddsenheten har deltagit i ett Nationellt kontrollprojekt rörande 
distributionsnät och dricksvattenanläggningar. 

• Kontroll har genomförts av vattnet i Valsjön för att utesluta påverkan av 
markföroreningar i närområdet. 

• En temadag för markägare och andra intressenter inom Åkerströmmens 
Vattenvårdssamverkan genomfördes i maj. 

• Ett nytt ärendehanteringssystem infördes i början av året. 
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Verksamhetsuppföljning 

Prognosen för helåret på visar ett underskott om ca 150 tkr jämfört med budget. 
Miljöskyddstillsynen har ett underskott beroende på att vissa avgifter inte är 
fakturerade, minskade volymer av vissa ansökningsärenden och svårigheter att 
genomföra vissa planerade projekt. 

För 2015 planerades elva olika projekt förutom handläggning av inkommande 
ärenden och fortlöpande tillsyn. Flera inkommande ärenden har tagit mer tid i 
anspråk än vad som planerats bl.a. klagomålsärenden på buller. 

Inom hälsoskyddstillsynen planerades nio olika projekt varav fyra har genomförts 
och ett pågår. Till dessa projekt kommer handläggning av inkommande ärenden och 
klagomål samt viss fordöpande tillsyn som strandbadvattenprovtagning. Tillsyn har 
skett på tolv av 52 försäljningsställen för tobak och på ett av 19 försäljningsställen för 
receptfria läkemedel. Erfarenheterna från tillsynen är goda. 

Inom livsmedelstillsynen har 168 verksamheter besökts av 220 planerade och 253 
inspektioner av 333 planerade har genomförts. 30 nya verksamheter eller 
verksamhetsutövare har registrerats. Flera verksamheter har besökts även under 
kvällstid. Inspektioner har även skett vid Knallemarknaden på Ljusterö och vid 
Kanalens dag. Flera verksamheter har fått förelägganden eller förbud. Det har 
handlat om olämpliga omrörare, felaktig förvaring och bristande informadon om 
allergener. 

Alkoholtillsynen innebär inre och yttre tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. 
Två beslut om varning har meddelats och ett beslut om erinran. Under perioden har 
17 serveringstillstånd handlagts, av dessa avser fyra stadigvarande tillstånd. 
Folkölsförsäljningen har kontrollerats på åtta av 32 försäljningsställen och resultatet 
har varit bra. 

Framåtblick 

Arbetet med förorenad mark inklusive provtagning av mark och vatten i utredande 
syfte som har påbörjats under 2015 beräknas kunna fortsätta även kommande år om 
den utökade ramen blir stadigavarande. Även inom livsmedelstillsynen förväntas 
utökad provtagning för att kontrollera redligheten under nästa år. 

Förändringar i avgiftssystemet för livsmedelskontroll och samarbete med 
grannkommunerna vid kontrollköp av tobak och receptfria läkemedel förväntas 
under nästa år. 
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Socialnämnden 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 91 300 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr +6 089 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr +5 500 

Budgeterade investeringar helår, tkr 0 

Viktiga händelser 

• Överenskommelsen med Migrationsverket kring flyktingmottagandet har ökat 
från 30 till 50 personer varav 42 tagits emot hittills i år. Överenskommelsen om 
mottagande av ensamkommande barn har höjts till 40 platser. Det finns för 
närvarande 51 barn varav 32 asylsökande. 

• Fem ungdomar har beviljats insatsen Sociala insatsgrupper i samarbete med 
polisen. 

• Föräldrastödsprogrammen Komet och ABC har haft fullsatta grupper. 
• Kvaliteten i arbetet med att utreda våld i nära relationer har förbättrats genom att 

handläggare har fått särskilt anpassad utbildning. 
• En tjänst som handläggare av social förvaltningens lägenheter inrättades i januari. 
• Personalomsättningen upplevs som fortsatt hög. Lönetrappa har införts i två steg 

för socialsekreterare. Teamstärkande aktiviteter har också genomförts på 
förvaltningen. Samtidigt har nya rekryteringssätt prövats. 

• Samordnings förbundet Södra Roslagen har startat rådgivande team. 

Verksamhetsuppföljning 

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -54 778 tkr vilket motsvarar 
90 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -85 800 tkr, vilket 
resulterar i ett förväntat överskott på 5,5 mkr. Samtliga tre enheter redovisar 
överskott per den sista augusti och det visar även helårsprognosen. Prognosen för 
nämnd- och ledningsstab uppgår till 0,6 mkr varav 1 mkr består av en central buffert 
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för oförutsedda kostnader samtidigt som arvoden och sammanträdesersättningar till 
nämndsledamöter ökat med 0,4 mkr gentemot budget. 

Familjestödsenhetens resultat väntas vid bokslutet vara 2,25 mkr lägre än budget. 
Antalet mottagna ensamkommande flyktingbarn har de senaste månaderna ökat och 
är fler än budgeterat, vilket ackumulerat ett överskott för perioden och som vid årets 
slut väntas ge en positiv budgetavvikelse på 2 mkr. Anledningen är att intäkterna i 
form av statsbidrag är högre än nuvarande kostnader. Avseende vårdkostnader för 
barn och unga har volymerna i HVB ökat något de senaste månaderna samtidigt som 
volymerna i familjehem minskat. Verksamheten väntas ge ett underskott på 1,1 mkr. 

Vuxenstödsenhetens bokslutsprognos uppgår till 2,65 mkr jämfört med budget. 
Avseende vårdkostnader för vuxna verkar volymerna samt snittkostnaderna minska 
jämfört med budget och prognosen för helåret är 1,5 mkr. Det beror delvis på att 
målgruppen övriga vuxna inte varit så stor som förväntat samtidigt som institutions
placeringarna minskat. Den positiva utvecklingen med lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd har fortsatt. Helårsprognosen är 1,35 mkr lägre än budgeterat 
och utfallet per augusti var 1,6 mkr lägre jämfört med samma period föregående år. 

Framåtblick 

Bostadsbristen är fortsatt ett generellt problem som påverkar flera av 
social förvaltningens målgrupper och har stor inverkan på nämndens kostnader. Det 
handlar bland annat om att kunna erbjuda vård på hemmaplan, hantera det ökade 
asyl- och flyktingmottagandet och ansvaret för de i kommunen som enligt 
Socialstyrelsen definieras som hemlösa. 

Det ökade asyl- och flyktingmottagandet innebär både möjligheter och utmaningar. 
Kommunens nuvarande överenskommelse med 23 asylplatser för ensamkommande 
barn har överskridits då Migrationsverket anvisar fler barn, i andra åldrar och kön än 
vad som avtalats. Detta innebär att det är svårt planera eftersom det saknas både 
boendeplatser och socialsekreterare. Den största utmaningen för kommunen när det 
gäller detta är att lösa behovet av bostäder. 

Arbetet inom socialtjänsten är krävande och Socialstyrelsen ställer också nya och 
högre kompetenskrav på socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården och 
familjerätten. Redan idag är det en stor utmaning att behålla en stabil personalgrupp. 
Den ökande personalomsättningen leder till avbrott i kontinuiteten vilket drabbar de 
utsatta barnen. 
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Produktionsstyrelsen 
Belopp 

Budgeterad nettokostnad helår, tkr 0 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr -234 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -3 000 

Budgeterade investeringar helår, tkr 4 000 

Viktiga händelser 

• Utveckling av skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
• Mattelyftet och läslyftet 
• Avveckling av Hackstaskolan 
• Utbildningssatsning Funktionsnedsättning; Av medarbetare för medarbetare 
• Bemanningsproblematik inom vård- och omsorg 
• Rekryteringssatsning vid Kanalens dag 

Verksamhetsuppföljning 

Produktionsstyrelsen redovisar per den 31 augusti 2015 ett ackumulerat resultat på 
+ 885 tkr vilket är en avvikelse på - 234 tkr mot periodiserad budget och motsvarar 
0,03 % av ackumulerad omsättning. Samma period föregående år redovisade 
Produktionsstyrelsen ett ackumulerat resultat på + 508 tkr. Prognosen är att 
resultatet per 31/12 hamnar på -3 000 tkr vilket är 3 000 tkr sämre än budget. 

Den största negativa avvikelsen i prognosen för produktionsstyrelsens 
verksamhetsområde finns inom vård- och omsorg där de minskade intäkterna inte 
har kunnat hanteras med motsvarande åtgärder på kostnadssidan. 

Investeringsprognosen för Produktionens verksamheter sätts till 4000 tkr, vilket är i 
enlighet med budget. 

Ambitionsnivån hos chefer och medarbetare är hög och vi arbetar ständigt med att 
förbättra vår kvalitet inom befintliga ramar. Produktionen präglas överlag av ett stort 
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ekonomiskt ansvarstagande, vilket också avspeglas i en hög prognossäkerhet (en 
negativ budgetavvikelse på 0,5%) och en positiv syn på omfördelning av medel 
mellan enheter inom samma verksamhetsområde. 

Förra höstens åtgärder motsvarande ca 3 000 tkr, för att komma i balans inom vård-
och omsorg inför budget 2015, gav inte tillräcklig ekonomisk effekt. Våren inleddes 
istället med att vi genomförde ett åtgärdspaket innehållande en minskning av 
motsvarande 17,5 årsarbetare. Denna anpassning till minskade volymer har 
visserligen gett effekter, men samtidigt också lett till att belastningen på ordinarie 
personal ökat och cheferna inom vård- och omsorg har bemannat upp med 
timanställda och övertidsersättning. 

Inom hemtjänsten har vi samma antal kunder som 2014 men 2000 färre timmar att 
utföra. Detta ger kortare insatser och fler förflyttningar per arbetspass, vilket är en av 
orsakerna till att den viktiga faktorn andelen betald tid/arbetad tid har sjunkit jämfört 
med förra sommaren. 

Produktions förvaltningen har under 2015 också hanterat ett par oplanerade 
intäktsbortfall, motsvarande 800 tkr, i form av utebliven sjuklöneersättning inom 
personlig assistans samt avvecklingen av insatsen daglig verksamhet för personer-
över 67 år. 

Inom utbildningsområdet visar resultatet per den 31 augusti, liksom förra året vid 
samma tid, ett överskott som indikerar att vi måste utveckla vårt arbete med 
periodiseringar. 

Framåtblick 

Efter några år av hög personalomsättning inom ledning och stab har vi nu en stabil 
och kompetent bas av ledare och medarbetare inom hela produktionsförvaltningen. 
Liksom i övriga riket kommer personalförsörjningen inom vård och skola vara 
nyckelfråga under de närmaste åren. 

Arbetet med att ytterligare utveckla enheternas systematiska kvalitetsarbete samt att 
tydligöra produktionsledningens roll för att säkerställa kvaliteten inom samtliga 
verksamheter pågår. 
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Armada Fastighets AB 
(koncernen) 

Belopp 

Budgeterad omsättning helår, tkr 320 693 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr +21 260 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr +24 892 

Budgeterade investeringar helår, tkr 300 000 

Viktiga händelser 

• Armada Fastighets AB fortsätter sitt miljöarbete enligt miljöledningssystemet 
ISO 14001. Bolaget har som mål att årligen minska sin energianvändning med 
3 % per kvadratmeteryta. Energiförbrukningen har sänkts per kvadratmeteryta, 
framförallt beroende på att samtliga oljepannor nu är ersatta med bergvärme. 
Under 2015 pågår konvertering från elpannor till bergvärme. Armada 
Kommunfastigheter äger sedan år 2011 ett vindkraftverk som står för 30 % av 
elbehovet i fastigheterna för den kommunala verksamheten. I Armadas webb-
baserade bostadskö stod vi årsskiftet 2014/2015 3500 st personer. Den 
uppskattade kötiden för en 2 RoK är ca: 3-4 år. 

• I dagsläget pågår följande utvecklingsplaner för bostadsbyggande; Söra, ca 150 st. 
lgh färdiga 2017, Kobbarna, ca 75 st. lgh. färdiga 2016/17, Björnhammar, ca 100 
st. lgh. färdiga 2018, Åkersberga C, ca 200 st. lgh. färdiga 2019, Stenhagen, 200-
300 st. lgh färdiga 2019/20 

• I bostads fastigheterna sker underhåll av tak samt fasader på Skallbro vägen. 
Ombyggnad har skett av två hissar på Lillbrostigen samt en hiss på 
Klappbryggan. Armaturbyte sker på Norrgårdsvägen. Värme och 
ventilationsarbeten pågår i diverse fastigheter. 

• Fastigheten Hacksta 1:72 har under året förvärvats av Armada Bostäder AB från 
Armada Projektfastigheter AB. Fastigheten Berga 6:513 (brandstation) har 
förvärvats av Armada Bostäder AB samt fastigheten Storström 1:15 (Ljusterö 
brandstation) har förvärvats av Armada Kanalfastigheter AB, samtliga från 
Storstockholmsbrandförsvar AB. 

• Armada Kanalfastigheter AB har påbörjat byggnationen av en ny Brandstation, 
denna skall ligga på markfastigheten Husby 3:10. 
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• Ombyggnad av Söraskolan startade vid årsskiftet 2013/14 och l:a etappen stod 
klar 2014. Sista etappen kommer att står färdigt till höstterminens skolstart 2015 
och kommer då att erbjuda platser för 750 elever. 

• Tak och tilläggsisolering samt byte av armaturer sker i Hackstahallen. På 
Rydboskolan byts vetilationsaggregat i köket. Asfaltering sker på delar av 
Margaretelundsskolans skolgård. 

Verksamhetsuppföljning 

Armada Fastighets AB är moderbolag i Armadakoncernen. Armada Fastighets AB 
har fyra helägda dotterbolag, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB, 
Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt Österåkers Stadsnät AB. Dessa bolag 
har i sin tur sju helägda bolag. Uppgiften är att bygga, äga, förvalta och utveckla 
kommunens fastigheter för kommunal verksamhet, bostadsfastigheter, 
exploaterings fastigheter samt kommunens IT-infrastruktur. 

Armada Fastighets AB gör ett positivt resultat efter skatt på 23 045 tkr för perioden, 
dock har budgeterade underhållskostnader för perioden ej uppnåtts och realiserats, 
men beräknas realiseras under resterande delen av året, varvid resultatet för helåret 
enligt plan kommer att vara betydligt lägre. Intäkterna för perioden uppgick till 
204 530 tkr. Finansnettot blev -24 529 tkr jämfört med -24 671 motsvarande period 
föregående år. 

Framåtblick 

Räntekostnaderna är en betydande utgift för fastighetsbolaget. Med en lånevolym på 
ca 2 300 mkr och en ränteförändring på 1,0 % innebär en resultatpåverkan med 23 
mkr på årsbasis. Under det senaste året har stora delar av portföljen bundits på olika 
löptider och detta till en historiskt sett låg ränta. 

För perioden fram till 2019 har kommunen gett oss direktivet att producera 500 
hyresrätter. 
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Roslagsvatten (koncernen) 
Belopp 

Budgeterad omsättning helår, tkr 292 744 

Budgetavvikelse jan-aug, tkr -10 799 

Prognostiserad budgetavvikelse helår, tkr -5 320 

Budgeterade investeringar helår, tkr 337 010 

Viktiga händelser 

• Ny VD- Mikael Algvere efterträdde Mikael Medelberg den 1 april 2015. 
• Ny organisation trädde i kraft 1 maj för att möta framtida behov och utmaningar 

som Roslagsvatten står inför. Dessutom omstrukturerades 
produktionsorganisationen för att effektivare kunna underhålla ledningsnäten 
och reningsverken i våra 5 kommuner. 

• Kommunansvariga (ICA) är roller som tidigare introducerades har etablerats sig 
väl. Rollen är direkt kopplat till kommunens samhällbyggande verksamhet och 
"bryggan" till VA infrastukturutvecklingen för att nå kommunens effektmål. 

• VA-planearbetet, som är en väsentlig del av VA-styrningen, framskrider enligt 
plan. VA-planen möjliggör verksamhetstyrning till gagn för taxans framtida 
utveckling. 

• Fokus ligger på klimatpåverkande tekniska åtgärder inom ledningsnätet. 
Felkopplingar har identifierats och eliminerats. Pumpstation P15 vid 
Päronkröken är utbytt mot en ny pumpstation för ökad driftsäkerhet och 
kapacitet. 

• Upprustningen av Margretlunds reningsverk har resulterat i väsentligt förbättrat 
utsläppsvärden. Det finns nu goda förutsättningar för att reningsverket klarar 
myndigheternas krav. 

• När det gäller framtida avloppsrening i Österåker och Vaxholm så fortgår 
samarbetet med Käppala. Projektgruppen har arbetat fram ett förslag att bygga 
en avloppstunnel från Täby/Karby till Svinninge med tillhörande sjöledningar 
som kommer förslås de politiskt berörda organisationerna under hösten 2015. 
Planen är att anslutning kan ske 2019/20. 

• Upphandling har genomförts av entreprenader för insamling av säck- och 
kärlavfall på fastlandet i Vaxholm, i Vaxholms och Östråkers skärgård, drift av 
Vaxholms och Östråkers återvinningscentraler, samt transport och behandling av 
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materialfraktioner från återvinningscentralerna. Förberedelser inför avtalsstart 
2016 pågår. 

• Sammantaget innebär de genomförda upphandlingarna minskade driftskostnader 
för avfallsverksamheten. 

• Under 2015-2016 genomförs en översyn av erbjudandet av tjänster och en 
anpassning av avfalls- och slamtaxan planeras inför 2017. 

• Ökat fokus på avfallshantering i skärgården där arbete påbörjats med utveckling 
av insamlings tjänster, förbättrad logisdk och möjligheter till ökad återvinning. I 
Österåker har ett samarbete inletts med Ingmarsö byalag för att utveckla 
avfallshanteringen. 

Verksamhetsuppföljning 

Intäkterna i koncernen uppgick till 205,3 mkr, fördelat på VA-verksamheten 162,1 
mkr och avfallsverksamheten 43,2 mkr. Intäkterna blev lägre än budgeterat bla pga 
av att vattenvolymen har sjunkit. Fortsatt lågt ränteläge är gynnsamt i dagsläget men 
vi förväntar oss ökade räntekostnader på sikt och utvecklar strategier för framtida 
ränteökningar. 

Framåtblick 

Samtliga kommuner inom Roslagsvatten tillhör landets mest expanderande varför 
stora investeringar i VA-infrastruktur inför framdda tillväxt och befolkningsökning 
kommer att fortsätta. Finansiering av VA-investeringarna är en stor utmaning för 
bolaget. 

Räntekänsligheten är betydande. Arbete har inletts med att utveckla strategier för att 
minska ränteberoendet i syfte att möjliggöra utrymme för framdda finansiella behov. 

Taxehöjningar kommer bli nödvändiga. Exempelvis är framtida avloppsrening i 
Österåker och Vaxholm en mycket betydande investering som kommer påverka 
brukningstaxan signifikant, därtill kommer underhållsbehovet för åldrande och 
utökade ledningssystem. 

En översyn av Österåkers avfallsplan genomförs under 2015 och nya delmål tas fram 
till 2020. 

Avfallskommunikationen kommer under 2015-2016 att fokusera på 
avfallsminimering, vilket överensstämmer med branschorganisationen Avfall Sveriges 
kommunikationssatsning. 
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