
 
Protokoll 

Kommunstyrelsen 

1 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Timrå kommunhus/Zoom 16:30-16:50 

Beslutande 
 

Stefan Dalin (S), ordf 
Mari Eliasson (S), deltar via Zoom 
Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Bengt Nilsson (S), 
deltar via Zoom 
Johanna Bergsten (S), deltar via Zoom 
Anna-Lena Fjellström (S), deltar via Zoom 
Stig Svedin (V), deltar via Zoom 
Björn Hellquist (L), deltar via Zoom 
Robert Thunfors (T), deltar via Zoom 

 Ulf Lindholm (SD), deltar via Zoom
Tony Andersson (M) 
Niklas Edén (C), deltar via Zoom 
 
 

 
Övriga närvarande Annika Söderberg (S), ersättare, deltar via Zoom 

Lisbeth Eklund (S), ersättare, deltar via Zoom 
Maritza Villanueva Contreras (V), ersättare, deltar via 
Zoom 
Marianne Larsson (SD), ersättare, deltar via Zoom 
Helene Olofsson, sekreterare 
Andreaz Strömgren, kommunchef, deltar via Zoom 
Bo Glas, ekonomichef, deltar via Zoom 

Utses att justera Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 14 april 2021 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 

Stefan Dalin (S), ordförande Helene Olofsson, sekreterare 

Mari Eliasson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare 

  ANSLAG / BEVIS 
Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

Anslaget uppsatt den 
2021-04-14 

Anslaget nedtas den 
2021-05-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§160-§165 

……………………………………………………………….. 

 

 
  
Helene Olofsson, sekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 160 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 161 
Anteckna närvarande 

Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 162 
Mötets former och genomförande 

Ordförande går igenom mötets former och genomförande då några ledamöter deltar på distans. Mötet 
beslutade att genomföra detsamma i enlighet med ovan. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163 
Utse justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M), att tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret den 14 april 2021. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164 
Fastställa ärendelista 
 
 

 

____ 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa ärendelistan. 

Ärendet 
Fastställande av ärendelista. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen 2021-04-13 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165 
Kommunstyrelsens yttrande på revisorernas rapport angående 
Årsredovisning 2020 
KS/2021:204 
 

 

____ 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar: 

Avge en förklaring till kommunfullmäktige med anledning av revisorernas anmärkningar gentemot 
kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för år 2020. 
____ 
 
Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) avstår från att delta i beslutet. 

Ärendet 
Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs av Timrå kommun och 
granskningen har genomförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Revisorerna riktar anmärkning 
mot kommunstyrelsens då styrelsen inte anses ha bedrivit verksamheten tillfredställande från 
ekonomisk synpunkt, framförallt då årsredovisningen inte anses följa lag och praxis samt att tidigare års 
underskott inte återställs. Revisionen rekommenderar trots detta kommunfullmäktige att bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsen. Kommunstyrelsen ska yttra sig med anledning av anmärkningen som 
underlag till kommunfullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Ekonomienhetens svar på revisorernas redogörelse. 
 

 

 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
KS 2021 § 126 2021-04-06, Årsredovisning 2020 - Timrå kommun (KS/2021:38) 
KF 2021 § 7, 2021-01-25, Timrå Ishall, värdering (KS/2020:465) 
KF 2021 § 18, 2021-01-25, Framtidsfond (KS/2020:544) 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att inrätta en 
framtidsfond, KS/2020:459 § 421 och återkomma med förslag till kommunstyrelsen den 5 januari 2021. 
Frågan behandlades som ett tilläggsyrkande på ärendet om handlingsplan för budget i balans och i 
anslutning till den ekonomiska redovisningen till och med november 2020. 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avge en förklaring till kommunfullmäktige med 
anledning av revisorernas anmärkningar gentemot kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för år 2020. 

Robert Thunfors (T), Ulf Lindholm (SD) och Björn Hellquist (L) avstår från att delta i beslutet. 

Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
Revisorernas rapport 
 

 

 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige  

Exp     /     2021 
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