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Plats och tid Hobysalen, kl. 17:00-17:10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ola Robertsson (S) 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 2022-10-20 (digitalt)  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 402-404  
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Ola Robertsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-21   

Datum då anslaget tas ned 2022-11-12 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Gardell (L) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Peter Bowin (V) 
Tommy Andersson (S) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(9) 
2022-10-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 402 Dnr 2022-000001 101 4 
Val av justerare och dag för justering .................................................................. 4 

§ 403 Dnr 2022-000013 101 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 404 Dnr 2022-000523 041 6 
Direktiv till Ronneby Miljö & Teknik AB samt AB Ronnebyhus 
avseende revidering av budgetförslag ................................................................. 6 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 
2022-10-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 402 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker omedelbart. 

________________ 
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§ 403 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 404 Dnr 2022-000523 041 

Direktiv till Ronneby Miljö & Teknik AB samt AB 
Ronnebyhus avseende revidering av budgetförslag 

 

Sammanfattning  

Ekonomichef Johan Sjögren har lämnat följande tjänsteskrivelse: 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande. 

Ronneby kommun och dess kommunala bolag står inför stora 

investeringsbehov. Tillgången på kapital är inte obegränsad och koncernens 

förmåga att hantera ökade upplåningskostnader är inte heller obegränsad. 

 

Kommunkoncernens största kreditgivare Kommuninvest kommunicerar inte 

i termer av lånetak utan man anger ett låneutrymme efter 

kommunkoncernens förmåga att bära de ekonomiska effekterna av 

investeringar och upplåning. Analysen av kommunkoncernens finansiella 

styrka utgår från områdena bärkraft, tillgångar och resultat/lönsamhet.  

 

Alla investeringar medför ekonomiska konsekvenser på längre sikt. God 

ekonomisk hushållning handlar bland annat om att inte ska skjuta kostnader 

för dagens konsumtion till kommande generationer.  

 

Kommunkoncernen kommer att behöva genomföra stora investeringar under 

kommande år men kostnaden för tillgång till kapital och avskrivningar får 

samtidigt inte tränga undan resurserna till den viktiga basverksamheten. Det 

är också nödvändigt att det alltid finns ett låneutrymme tillgängligt för större 

oförutsedda händelser.  

 

Investeringarna sker i en ekonomisk situation då inflationen är hög och 

räntenivåerna förväntas fortsätta stiga ytterligare något år.  

Bedömning 

För att över tid inte öka kommunkoncernens upplåning mer än vad som är 

ekonomiskt långsiktigt hållbart bedöms att en genomsnittlig investeringstakt 

bör ligga i paritet med avskrivningarna med tillägg för beräknade 

plusresultat.  
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Det finns politiskt prioriterade investeringar som får undantas då en lämplig 

investeringsvolym beräknas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande direktiv till AB 

Ronnebyhus respektive Ronneby Miljö och Teknik AB: 

 

Till AB Ronnebyhus: 

 Att ta fram ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt nedan. 

 Att anpassa planerade investeringsutgifter så att utgifterna ligger 

paritet beräknad kostnad för avskrivningar. Avstämningsperioden 

avser tre år (2023-2025), d.v.s. att de beräknade totala 

investeringsutgifterna för tre år ska ligga i nivå med de beräknade 

kostnaderna för avskrivningar under samma tre år. Beräknar bolaget 

ett positivt resultat får det beräknade positiva resultatet adderas till 

kostnaden för avskrivningar, dvs investeringsutgiften kan då bli 

högre. 

 I beräkningen enligt första punkten undantas investeringsutgifter för 

nyproduktion av bostäder enligt direktivet om 40 nya bostäder i de 

mindre orterna. Direktivet finns i Ronneby kommuns budget för 

2022, sida 11. 

 Att ta fram en risk- och konsekvensanalys för de investeringar som 

måste förskjutas i tid eller helt strykas. För investeringar som har 

kort/medel återbetalningstid men föreslås förskjutas i tid eller strykas 

ska detta kommenteras i analysen.  

 Ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt ovan ska lämnas till 

kommundirektören senast den 28 oktober 2022. 

 

Till Ronneby Miljö och Teknik AB: 

 Att ta fram ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt nedan. 

 Att anpassa planerade investeringsutgifter så att utgifterna ligger 

paritet beräknad kostnad för avskrivningar. Avstämningsperioden 

avser tre år (2023-2025), d.v.s. att de beräknade totala 

investeringsutgifterna för tre år ska ligga i nivå med de beräknade 

kostnaderna för avskrivningar under samma tre år. Beräknar bolaget 

ett positivt resultat får det beräknade positiva resultatet adderas till 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(9) 
2022-10-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kostnaden för avskrivningar, dvs investeringsutgiften kan då bli 

högre. 

 Att ta fram en risk- och konsekvensanalys för de investeringar som 

måste förskjutas i tid eller helt strykas. För investeringar som har 

kort/medel återbetalningstid men föreslås förskjutas i tid eller strykas 

ska detta kommenteras i analysen.  

 Ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt ovan ska lämnas till 

kommundirektören senast den 28 oktober 2022. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkande 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att paragrafen beslutas vara omedelbart justerad. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut. Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande direktiv till AB 

Ronnebyhus respektive Ronneby Miljö och Teknik AB: 

 

Till AB Ronnebyhus: 

 Att ta fram ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt nedan. 

 Att anpassa planerade investeringsutgifter så att utgifterna ligger 

paritet beräknad kostnad för avskrivningar. Avstämningsperioden 

avser tre år (2023-2025), d.v.s. att de beräknade totala 

investeringsutgifterna för tre år ska ligga i nivå med de beräknade 

kostnaderna för avskrivningar under samma tre år. Beräknar bolaget 

ett positivt resultat får det beräknade positiva resultatet adderas till 

kostnaden för avskrivningar, dvs investeringsutgiften kan då bli 

högre. 

 I beräkningen enligt första punkten undantas investeringsutgifter för 

nyproduktion av bostäder enligt direktivet om 40 nya bostäder i de 
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mindre orterna. Direktivet finns i Ronneby kommuns budget för 

2022, sida 11. 

 Att ta fram en risk- och konsekvensanalys för de investeringar som 

måste förskjutas i tid eller helt strykas. För investeringar som har 

kort/medel återbetalningstid men föreslås förskjutas i tid eller strykas 

ska detta kommenteras i analysen.  

 Ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt ovan ska lämnas till 

kommundirektören senast den 28 oktober 2022. 

 

Till Ronneby Miljö och Teknik AB: 

 Att ta fram ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt nedan. 

 Att anpassa planerade investeringsutgifter så att utgifterna ligger 

paritet beräknad kostnad för avskrivningar. Avstämningsperioden 

avser tre år (2023-2025), d.v.s. att de beräknade totala 

investeringsutgifterna för tre år ska ligga i nivå med de beräknade 

kostnaderna för avskrivningar under samma tre år. Beräknar bolaget 

ett positivt resultat får det beräknade positiva resultatet adderas till 

kostnaden för avskrivningar, dvs investeringsutgiften kan då bli 

högre. 

 Att ta fram en risk- och konsekvensanalys för de investeringar som 

måste förskjutas i tid eller helt strykas. För investeringar som har 

kort/medel återbetalningstid men föreslås förskjutas i tid eller strykas 

ska detta kommenteras i analysen.  

 Ett reviderat förslag till investeringsbudget enligt ovan ska lämnas till 

kommundirektören senast den 28 oktober 2022. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér 

Peter Person, VD AB Ronnebyhus 

Styrelseordförande i AB Ronnebyhus 

Peter Berglin, VD Ronneby Miljö och Teknik AB 

Styrelseordförande i Ronneby Miljö och Teknik AB 

 

 


