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Årsredovisning för Österåkers kommun 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna årsredovisning 2015 för Österåkers kommun. 

2. Komplettera rubriken Viktiga händelser med informationen att Krisledningsnämnden har haft 
en utbildning och ett sammanträde samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett 
sammanträde. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde har vi påtalat det faktum att en de största 
händelserna, och den mest omstridda under 2015, flytten av elever och personal från 
Hackstaskolan till Särskolan inte finns redovisad i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse, 
eller i årsberättelsen för Österåkers kommun. Frågan behandlades vid flera protokollförda 
sammanträden i Kommunstyrelsen under 2015 och föranledde till och med ett extra 
Kommunstyrelsesammanträde den 17/6. En samlad opposition har kraftfullt protesterat mot 
hanteringen av ärendet. 
Då det utan tvekan är en av årets stora händelser föreslog vi vid dagens sammanträde i 
Kommunstyrelsen att verksamhetsberättelsen och årsberättelsen skall korrigeras, så att flytten 
av personal och elever från Hackstaskolan till Särskolan, som sig bör, tas med i 
verksamhetsberättelsen. Tyvärr yrkade alliansens företrädare nej till vårt förslag och vi 
tvingades till omröstning, som vi förlorade. Därför saknar nu Kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse en notering om en av årets största händelser och det är enligt vår 
uppfattning både uppseendeväckande och anmärkningsvärt 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning sammanställt 
årsredovisning för Österåkers kommun avseende år 2015. Denna innehåller förutom bokslut 
för nämnderna också en sammanställd redovisning där ägda delar av Armada 
Fastighets AB respektive Roslagsvatten AB ingår. 
Resultatet för Österåkers kommun 2015 är 76,8 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än budgeterat. 
Resultat vid avstämning mot balanskravet är därmed positivt. Detta möjliggör maximal 
reservering för framtida pensionskostnader om 28,7 mnkr samt maximal avsättning till 
resultatutjämningsreserv om 28,7 mnkr. Resultatet i den sammanställda resultaträkningen, där 
ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 98,4 mnkr. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-03-11. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2016-03-09, § 5:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att godkänna årsredovisning 2015 för Österåkers kommun. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att under rubriken viktiga händelser 
saknas uppgifter och föreslås kompletteras med följande; 
1. Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde. 
2. Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde. 
3. Förflyttning av personal och elever från Hackstaskolan har flyttats till Söraskolan. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om 
att komplettera rubriken viktiga händelser med uppgiften om förflyttning av personal och 
elever från Hackstaskolan till Söraskolan och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande att komplettera rubriken vikdga händelser med uppgiften om förflyttning av personal 
och elever från Hackstaskolan har flyttats till Söraskolan röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande och Ann-Chrisdne Furustrands (S) två tillägg innebärande att komplettera rubriken 
Viktiga händelser med att Krisledningsnämnden har haft en utbildning och ett sammanträde 
samt att Beredskapsutskottet har inrättats och har haft ett sammanträde och finner att så är 
fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningsljsta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2016-03-21, §4:13 

Pafti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

L Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson - Peter L. X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez - Jonas J. X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström -

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

h-c/-





ÖSTERÅKERS KOMMUN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(1) 
Kommunstyrelsens kontor 
Ekonomienheten 2016-03-11 Dnr 
Lena Wester 

Till Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2015 för Österåkers kommun 

Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal 
redovisning sammanställt årsredovisning för Österåkers kommun 
avseende år 2015. Denna innehåller förutom bokslut för nämnderna 
också en sammanställd redovisning där ägda delar av Armada 
Fastighets AB respektive Roslagsvatten AB ingår. 

Resultatet för Österåkers kommun 2015 är 76,8 mnkr, vilket är 0,4 
mnkr bättre än budgeterat. Resultat vid avstämning mot balanskravet 
är därmed positivt. Detta möjliggör maximal reservering för framtida 
pensionskostnader om 28,7 mnkr samt maximal avsättning till 
resultatutjämningsreserv om 28,7 mnkr. Resultatet i den 
sammanställda resultaträkningen, där ägda delar av respektive bolag 
ingår, uppgår till 98,4 mnkr. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Godkänna årsredovisning 2015 för Österåkers kommun 

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

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 
Bilaga 1. Årsredovisning för Österåkers kommun 2015 
Bilaga 2. Måltabeller från samtliga nämnders verksamhetsberättelser 

lof Friman 
mundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 





Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor/ 
Ekonomienheten 
Lena Wester 

Datum 2016-04-12 
Dnr KS 2016/0082 

Årsredovisningar för år 2015 för vissa organisationer där Österåkers 
kommun är ägare eller annars har intressen 

Sammanfattning 
Ärendet avser Årsredovisningar för år 2015 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare 
eller annars har intressen, vilka inkommit till kommunen i tid för behandling. Ärendet avser även 
ställningstagande avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Årsredovisning för år 2015 för Armada Fastighets AB, godkänns. 

2. Årsredovisning för år 2015 för Roslagsvatten AB, godkänns. 

3. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB och 
Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2015 för respektive bolag. 

4. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens 
ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar. 

5. Årsredovisningar för år 2015 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
Samordnings förbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Visit 
Roslagen AB, godkänns. 

0 Öster i S 
Till Kommunstyrelsen 

Bakgrund 
Ärendet avser Årsredovisningar för år 2015 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare 
eller annars har intressen, vilka inkommit till kommunen i tid för behandling. Ärendet avser även 
ställningstagande avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt visavi dc kommunala bolagens ändamål 
i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut avseende Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2015 
på sammanträde 2016-03-21 § 4:13. Föreliggande ärende föreslås komplettera beslutet. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
1. Årsredovisning för år 2015 för Armada Fastighets AB 
2. Årsredovisning för år 2015 för Roslagsvatten AB 
3. Årsredovisning för år 2015 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar 
4. Årsredovisning för år 2015 för Samordningsförbundet Södra Roslagen 
5. Årsredovisning för år 2015 för Stockholmsregionens Försäkring AB 
6. Årsredovisning för år 2015 för AB Vårljus 
7. Årsredovisning för år 2015 för Visit Roslagen AB 

• r Katarina Leinar 
Ekonomichef 

lanyOlof Friman 
Kommundirektör 
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