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§ 12

Ombudsinstruktion för Gnesta
kommunkoncerns bolagsstämma
Beslut
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta
kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens
förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och
meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar
den 15 juni 2020.
2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och
VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av vinstmedel,
fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska vara i enlighet
med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.
3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter
ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 16 juni
2020. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta
kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB,
Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB. Ärendet kommer att behöva
justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni 2020.

Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 37

2.

Tjänsteskrivelse 2020-05-12

Tjänsteförslag
1.

Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta
kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner
styrelsens förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och
balansmedel och meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut
kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.
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2.

Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja
styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering
av vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och meddela att
arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15
juni 2020.

3.

Ärendet justeras omedelbart

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Kommunsfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Sven Anderson
~ Johan Rocklind
~ Gnesta kommunkoncern AB
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