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Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Timrå kommunhus 12.15-12.50

Beslutande

Stefan Dalin (S)
Mari Eliasson (S), deltar via Zoom
Bengt Nilsson (S), deltar via Zoom
Johanna Bergsten (S), deltar via Zoom
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Zoom
Johan Engström Lockner (S), deltar via Zoom
Björn Hellquist (L), deltar via Zoom
Robert Thunfors (T), deltar via Zoom
Ulf Lindholm (SD), deltar via Zoom
Tony Andersson (M), deltar via Zoom
Niklas Edén (C), deltar via Zoom

Övriga närvarande

Annika Söderberg (S), deltar via Zoom
Marianne Larsson (SD), deltar via Zoom
Andreaz Strömgren, kommunchef, deltar via Zoom
Bo Glas, ekonomichef, deltar via Zoom
Britt-Louise Nyholm, sekreterare

Utses att justera

Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (L)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

…………………………………………………….
Stefan Dalin (S), ordförande

…………………………………………………………...
Britt-Louise Nyholm, sekreterare

…………………………………………………….
Mari Eliasson (S), justerare

…………………………………………………………..
Björn Hellquist (L), justerare

ANSLAG / BEVIS
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
2021-04-06

Anslaget uppsatt den
2021-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Anslaget nedtas den
2021-04-29
Paragrafer
§126

………………………………………………………………..
Britt-Louise Nyholm, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Årsredovisning 2020, Timrå kommun
KS/2021:38

Beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade bokslutet.
Fastställa årsredovisningen för år 2020 med bedömningen att kommunen inte uppnått god
ekonomisk hushållning 2020 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.
Avsätta årets resultat 18,8 mnkr till framtidsfonden.
____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för år 2020 för kommunen
inklusive sammanställd redovisning. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet
och ekonomi.
Enligt avstämning mot balanskravet uppgår årets resultat för kommunen till 18,8 mnkr vilket är 34,6
mnkr bättre jämfört med föregående år. Från resultatet skall avräknas realisationsvinster om 16,4
mnkr, vilket gör att det s k balanskravsresultatet uppgår till 2,3 mnkr.
Under 2020 har verksamhetens nettokostnader ökat måttligt och uppgick till 98,5% av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Nettokostnadsandelen måste minskas kommande år för att klara de av
kommunen uppsatta finansiella målen och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.
Kommunen klarar kommunallagens balanskrav 2020. Kommunen uppnår delvis en del av de
övergripande målen för god ekonomisk hushållning. Därmed är bedömningen att god ekonomisk
hushållning inte har uppnåtts.
Årets resultat i den sammanställda redovisningen uppgick till 19,1 (-26,6) mnkr inklusive bokslutsdispositioner.
Kommunfullmäktige tog beslut om en framtidsfond KS/2020:544 KF 2021-01-25 § 18.
Beslutet innebar att inrätta en framtidsfond och att placera 2020 år överskott i fonden. Medel ur
fonden får användas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det. Framtidsfonden ska
löpande redovisas i den ekonomiska redovisningen. Framtidsfonden kommer att synas i
balansräkningen i ingående balans 2021.
Förslag till beredningsförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 och fastställa det upprättade
bokslutet.
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Fastställa årsredovisningen för år 2020 med bedömningen att kommunen inte uppnått god
ekonomisk hushållning 2020 då ett antal mål visar på brister i måluppfyllelse.
Avsätta årets resultat 18,8 mnkr till framtidsfonden.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Vision 2025
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Revisionen
Exp

/

2021
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