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§ 258 Dnr KS 2019/000525  

Upplåning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021-2022 är en grundförutsättning i 

investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till 
totalt 1 010 000 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022. 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019. 

Budget och uppföljningsutskottets § 53 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på förändring i den 
totala låneskulden till 940 000 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer utskottets förslag mot yrkandet och finner att kommun-
styrelsen bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder med, upp till totalt 940 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.  

_____ 
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§ 53 Dnr KS 2019/000525  

Upplåning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021-2022 är en grundförutsättning i 

investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till 
totalt 1 010 000 000 kronor   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-2022. 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.    

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med, upp till totalt 1 010 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.  

Meddelas 

Henrik Yngvesson (M) avser att återkomma med eget förslag till kommun-
styrelsens sammanträde.  

_____ 
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Upplåning 2020 

Beskrivning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021-2022 är en grundförutsättning i 
investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till 
totalt 1 010 000 000 kronor   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-

2022. 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att klara investeringarna för år 2020 behöver kommunen göra en 
nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till totalt 
1 010 000 000 kronor. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med, upp till totalt 1 010 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2020.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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