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Kommunfullmäktige
§ 25

Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning
avseende årsredovisning 2020 (KS21/20)
Beslut
1. Revisionsberättelsen för 2020 läggs till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden.
5. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden.
6. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för byggnadsnämnden.
7. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för tekniska nämnden.
8. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljönämnden.
9. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden.
10. Kommunfullmäktige uppdrar till ombuden i AB Ekerö Bostäder att rösta för ansvarsfrihet
för styrelsen och verkställande direktören vid årsstämman.
11. Kommunfullmäktige uppdrar till ombuden i Vasa Värme AB att rösta för ansvarsfrihet för
styrelsen och verkställande direktören vid årsstämman.
_____
Jäv
Samtliga ledamöter i fullmäktige med förtroendeuppdrag i nämnder och kommunala bolag
deltar inte i beslutet avseende fråga om ansvarsfrihet gällande deras egna
förtroendeuppdrag för de nämnder och kommunala bolag de varit aktiva i under 2020.
_____
Beslutsordning
Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsredovisning 2020 Ekerö bostäder
Revisionsberättelse 2020 Ekerö bostäder
Ekerö bostäder - Granskningsrapport lekmannarevisionen 2020 EB
Granskningsrapport Ekerövatten AB 2020 ver SLUTLIG (1)
Granskningsrapport Roslagsvatten AB 2020 ver SLUTLIG
Rapport delårsgranskning 2020 Ekerö kommun - final
Förstudie covid-19, 2020 undertecknad
Sakkunnigt PM 2020 - AB Ekerö Bostäder - final
Rapport Fastighetsunderhåll 2020 undertecknad
Granskningsrapport lekmannarevisionen AB Ekerö Bostäder 2020
Rapport - Leverantörsregister- och utbetalningar 2020 undertecknad
Rapport - Granskning av årsredovisning 2020 Ekerö kommun_Final
Final - Rapport - Grundläggande granskning Ekerö kommun 2020
Presidiets förslag till beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ekerö kommuns styrelser och
nämnder

Expedieras till
Revisionen
Nämnderna
AB Ekerö bostäder
Vasa Värme AB
Paragrafen är justerad.
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