
5 Österåker
Ordförandeförslag

Kommunfullmäktiges ordförande Till Kommunfullmäktige

Datum 2022-04-22

Dnr KS 2022/0096

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 202I avseende ÖGAB
Eastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers
Atervinningscentral AB

Sammanfattning
Rawslonsbcrattclsçr och ansvarsprövning avscendc OGAB l astighet 6 \B, Långängens
l örvaltnings \B och Österåkers \tervinningscentra1 AB.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges ordförande föreslar Kommunfullmäktige besluta
1 L ppdra ät Ostcrákcrs kommuns valda ombud att vid årsstämma för OG -\B 1 astighet 6 \B, rösta

for att bevilja ansvarsfrihct för styrelsens ledamöter och verkställande direktor avseende
verksamheten för år 2021.

2. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid årsstämma för Långängens Förvaltnings AB,
rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör avseende
verksamheten för är 2021.

3. Lppdra ät Ostcrákcrs kommuns valda ombud att vid årsstämma för Ostcrakcrs

Återvinningsccntral AB, rösta för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör avsecnde Vcrksamhctcn för ar 2021.

4. Notera till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltagit i fullmäktiges

behandling eller beslut avseende revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende år 2021 i de fall

personen varit jävig.

Bakgrund
Krsrcdow 1sn1ngar och revisionsberättelser har upprättats för (XIAB l astighct 6 AB, 1.2angängens

l örvaltnings AB och Österåkers han 1nn1ngscçntml \B.

Ordförandens beredning av ansvarsprövningen
Revisorerna har for OG \B 1 astighet (› ',\B Längängcns I orvaltmngs \B och Österåkers

\tcrv1nn1ngsccntml \B tillstvrkt att sn relscns ledamöter och \ erkställandc direktören beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Mot bakgrund härav föreslår Kommunfullmäktiges
ordförande att uppdra till kommunens ombud att rösta for att bevilja ansvarsfrihct för styrelsens

ledamöter och verkställande direktören för respektive bolag avseende verksamheten för år 2021.
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