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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56
Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2020 (KS 2021.085)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Vallentuna förvaltnings ABs 
årsredovisning 2020 samt att verksamheten som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålen och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Förvaltnings AB är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget är 
vilande.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit att årets resultat, 0 kr, tillsammans med ansamlad 
förlust, 5422 kronor, förs över i ny räkning.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
ärendet går vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för godkännande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Årsredovisning Vallentuna Förvaltnings AB
 Årsredovisning 2020 VFAB signerad
 VFAB revisionsberättelse PWC 2020
 VFAB Granskningsrapport kommunrevisor 2020
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Tjänsteskrivelse

Vallentuna förvaltnings AB 
årsredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Vallentuna 
förvaltnings ABs årsredovisning 2020 samt att verksamheten som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet i korthet
Vallentuna Förvaltnings AB är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget 
är vilande.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit att årets resultat, 0 kr, tillsammans med 
ansamlad förlust, 5422 kronor, förs över i ny räkning..

Annika Hellberg Maria Macklin
Ekonomichef Redovisningsekonom

Expedieras till:
Akten
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