Handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson
Tf kommundirektör
Elin.waltersson@tyreso.se

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-20

1 (2)

Mottagare

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för 2021 Tyresö Bostäder AB
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till
kommunstyrelsen
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2021 bedöms ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
2. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
3. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2021 noteras.
4. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i
uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2022
att fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
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Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och
kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid
bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj
2022. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut
om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.
Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige
utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska
veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste
ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.
Revisorernas bedömning
Både de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna har granskat TyBos
verksamhet för 2021. Nedan sammanfattas deras granskningar.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget uppvisar ett antal brister vilket
indikerar att styrelsen i TyBo inte har utfört en ändamålsenlig styrning och intern
kontroll av verksamheten. Bolaget har från en ekonomisk synvinkel bedrivits på
ett tillfredställande sätt.
De auktoriserade revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att
bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

