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Kommunstyrelsen 
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Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00-11:15, ajournering 09:20-10:45  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, torsdag 2019-11-07 kl. 18:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 314-316 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 Roger Fredriksson (M) §§ 314, 316 
 
 
 
 
 

Kenneth Michaelsson (C)   
§ 315 

 Justerare 

  

 
Magnus Pettersson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-07   

Datum då anslaget tas ned 2019-11-30 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), ordförande §§ 314, 316 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande  
Magnus Pettersson (S), 2:2 vice ordförande  
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Tim Svanberg (C) 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Catharina Christensson (S) tjänstgör istället för Ola Robertsson (S) 
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) tjänstgör istället för Gina Hellberg Johansson (SD) 
Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD)  
Kajsa Svensson (M) tjänstgör istället för Roger Fredriksson (M) § 315 

Övriga närvarande  

Ersättare Silke Jacob (C) 
Kajsa Svensson (M) 
Tony Holgersson (SD) 
Bengt Åke Johansson (SD) 

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör  
Johan Sjögren, ekonomichef 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 314 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 315 Dnr 2019-000494 041 

Budget 2020-2021 plan 2022-2023 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2020-2021 plan 2022-2023 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Bedömning 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) går 

igenom alliansens förslag till budget 2020-2021 plan 2022-2023 för 

Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 ska 

vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

 Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

 Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, C842 

kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

 Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 2020 

till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

 Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt strategiska 

målområden 2021-2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i 

Karlskrona fattar samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska 

inrymmas inom medlemsavgiften. Kommundirektören får i uppdrag 

att i samråd med Karlskrona återkomma till Kommunfullmäktige 

med förslag till uppdaterad förbundsordningen. 
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 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 med 

totalt 150 mkr. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2020.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Pettersson (S), Åsa Evaldsson (M), Tommy Andersson (S) och 

Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen antar alliansens 

förslag till budget 2020-2021 och plan 2022-2023  som sitt eget samt föreslår 

kommunfullmäktige att: 

 

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 ska 

vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

 Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

 Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, C842 

kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

 Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 2020 

till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

 Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt strategiska 

målområden 2021-2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i 

Karlskrona fattar samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska 

inrymmas inom medlemsavgiften. Kommundirektören får i uppdrag 

att i samråd med Karlskrona återkomma till Kommunfullmäktige 

med förslag till uppdaterad förbundsordningen. 
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 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 med 

totalt 150 mkr. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2020.        

Propositionsordning 

Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar alliansens förslag till budget 2020-2021 och plan 

2022-2023  som sitt eget samt föreslår kommunfullmäktige att: 

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 

ska vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

 Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

 Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, 

C842 kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

 Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 

2020 till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

 Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt 

strategiska målområden 2021-2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i 

Karlskrona fattar samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska 

inrymmas inom medlemsavgiften. Kommundirektören får i 

uppdrag att i samråd med Karlskrona återkomma till 

Kommunfullmäktige med förslag till uppdaterad 

förbundsordningen. 
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 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 

med totalt 150 mkr. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2020. 

 

Beslutsunderlag  

Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-

2023. 

Alliansens förslag till strategiska målområden för budget 2020 samt 

strategiska målområden 2021-2022. 

 

Deltar inte i beslutet  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 316 Dnr 2019-000495 041 

Skattesats år 2020 

 

Sammanfattning  

I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före 

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 

ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads 

utgång (11 kap 11 § kommunallagen).  

Bedömning 

Oförändrad skattesats föreslås. Det innebär att skattesatsen år 2020 blir 21,91 

kronor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 21,91 kronor för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 

21,91 kronor för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 2019.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 


