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Revisionsberättelser och ansvarsprövning 2020 avseende vissa

kommun

organisationer där Osteråkers

är ägare eller annars har

intressen

Sammanfattning
och

Revisionsberättelser

kommun

Osteråkers

i

förekommande

ansvarsprövning avseende vissa organisationer där

är ägare eller annars har intressen.

Kommunfullmäktiges ordförande
'1.

fall

Bevilja ansvarsfrihet för

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsen och övriga nämnder

i

Österåkers

kommun

i

A

Vi

avseende

'

verksamheten för år 2020.
2.

Notera Revisorernas redogörelse avseende verksamheten

i

Österåkers

kommun

för år 2020,

till

protokollet.

3.

Uppdra

åt Österåkers

Roslagsvatten

AB

kommuns ombud

att

vid årsstämma för

rösta för att bevilja styrelsen

Armada

AB

och
och verkställande direktören ansvarsfrihet
Fastighets

avseende verksamheten för år 2020.
4.

Bevilja ansvarsfrihet för direktionen

i

Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar

avseende verksamheten för år 2020.

5.

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen

i

Samordningsförbundet Roslagen avseende verksamheten

för år

2020.

6.

Uppdra

åt Österåkers

kommuns ombud

att

vid årsstämma för Visit Roslagen

Stockholmsregionens Försäkring AB, rösta för
och verkställande direktören för år 2020.
7.

Notera
från

8.

att

den

Notera

slutstämma för
januari

1

till

Österåkers

till

AB Vårljus
och

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens

eller

AB

och

ledamöter

där likvidatorn beviljats ansvarsfrihet för perioden

hållits

med den 25 mars

2021.

protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

behandling

personen

2020

AB, Inera

ej

deltagit

fullmäktiges

i

beslut avseende revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende år

2020

i

de

fall

varit jävig.

kommun

|

[84 86 Åkersberga |Te| 08-540

8I000

|

Fax 08-540 BIO 20

|

kommun@osteraker.se

|

www.osteraker.se

Sida

I

av4

Österåker
Ordförandeförslag
Bakgrund
Enligt

Kommunallagens bestämmelser ska de revisorer som kommunen utser för granskning av
den
förvaltningen varje år till Kommunfullmäktige avge berättelse med redogörelse
för

kommunala

resultatet av

den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret.

anmärkning

framställs ska anledningen

detta anges

Om

revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska
också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Bestämmelserna i
till

i

Kommunallagen

beträffande revision och ansvarsprövning innebär även att fullmäktiges
beslut om
neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.
Motiveringen
göra tydligt Vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges
beslut.

att bevilja eller

syftar

till

att

Kommunfullmäktiges ordförande har tagit del av revisionsberättelser och i förekommande
fall,
granskningsrapporter, för Kommunstyrelsen och Övriga nämnder i Österåkers
kommun, Armada
Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms
brandförsvar,
Samordningsförbundet Roslagen, Visit Roslagen AB, Inera AB, Stockholmsregionens
Försäkring
AB och AB Vårljus.

Ordförandens beredning av ansvarsprövningen
Revisorerna har för Kommunstyrelsen och övriga nämnder tillstyrkt ansvarsfrihet.
härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att Kommunfullmäktige
beslutar

ansvarsfrihet för

Kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende verksamhet

Mot bakgrund

om att bevilja

för år 2020.

AB

Revisorerna har för

Armada Fastighets
och Roslagsvatten AB tillstyrkt ansvarsfrihet för
respektive styrelse och verkställande direktör. Mot bakgrund härav föreslår
Kommunfullmäktiges
ordförande

Kommunfullmäktige beslutar
rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
för år 2020.
att

om att uppdra

till

Österåkers

kommuns ombud

att

och verkställande direktören avseende verksamheten

Revisorerna har för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar

tillstyrkt att

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna

i

respektive

densamma. Mot

bakgrund härav

föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att bevilja ansvarsfrihet
för direktionen
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar avseende verksamheten för år 2020.

Revisorerna har för Samordningsförbundet Roslagen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

ordförande

i

ledamöter beviljas
härav föreslår Kommunfullmäktiges

tillstyrkt att styrelsens

Mot bakgrund

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen

verksamheten

i

Samordningsförbundet Roslagen avseende

för år 2020.

Revisorerna har för Visit Roslagen

AB

tillstyrkt att

bolagsstämman

beviljar styrelsens

ledamöter och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mot bakgrund
att

härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande

rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

verksamheten

uppdra till kommunens ombud
och verkställande direktören avseende
att

för år 2020.

Revisorerna har för Inera

AB

tillstyrkt att

bolagsstämman

beviljar styrelsens ledamöter

och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Mot bakgrund

härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande

att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens

verksamheten

Österåkers

att

uppdra

kommunens ombud

till

ledamöter och verkställande direktören avseende

för år 2020.
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AB tillstyrkt att bolagsstämman beviljar
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges ordförande att uppdra till kommunens ombud
att rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
Revisorerna har för Stockholmsregionens Försäkring

styrelsens ledamöter

verksamheten för

år 2020.

AB Vårljus skedde slutstämma den 25 mars. Årsredovisning för år 2020 godkändes
och likvidatorn beviljades ansvarsfrihet på stämman. Mot bakgrund härav föreslår
Kommunfullmäktiges ordförande att notera till protokollet att slutstämma för AB Vårljus hållits där
Gällande bolaget

likvidatorn beviljats ansvarsfrihet för perioden från

den

1

januari

2020

till

med den

och

25 mars

2021.

Revisionsberättelser

ñnns

ej

upprättade för nedanstående bolag och organisationer:

ÖGAB Fastighet 6 AB,
Långängens Förvaltnings AB,
Österåkers Återvinningscentral AB,

Kommunalförbundet Norrvatten.
Ovanstående organisationer hanteras vid

ett

senare

tillfälle.

Bilagor
1.

Revisionsberättelse för år 2020 samt revisorernas redogörelse avseende Österåkers

2.

Revisionsberättelse samt granskxnngsrapport för år 2020 avseende

3.

Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2020 avseende Roslagsvatten

Armada

kommun

Fastighets

AB

AB

'1 i.

Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2020 avseende

SA.

Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2020 avseende Samordningsförbundet

Kommunalförbundet

Storstockholms brandförsvar

Roslagen
;G lt Revisionsberättelse för år

“lb
g

22.

°| B.

2020 avseende

Visit

Roslagen

AB
AB
AB

Revisionsberättelse samt granskningsrapport för år 2020 avseende för Inera

Revisionsberättelse för år 2020 avseende Stockholmsregionens Försäkring
Revisionsberättelser

AB

Vårljus samt protokoll fört vid årsstämma

1

AB

Vårljus,

den 25 mars 2021

Om
Inge

(ämm

Gardner

›.

Kommunfullmäktiges ordförande
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