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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2018-10-19

KS 2018/32

Tid

Onsdagen den 24 oktober 2018 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

297

Upprop

298

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

299

Budget 2019-2021 med investeringsbudget 20192030

Tid

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Mats Åstrand, e-post:
mats.astrand@trelleborg.se.

Kommunstyrelsen
Torbjörn Karlsson (S)
Ordförande

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ledamöter
Torbjörn Karlsson (S), Ordförande
Jan Isaksson (M)
Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande
Emil Samnegård (MP)
Mikael Rubin (M)
Helmuth Petersén (SD)
Patrik Holmberg (C)
Henrik Silfverstolpe (L)
Veronica Larsson (S)
Lennart Höckert (S)
Jan Larsson (--)
Anna Nordstrandh (S)
Anita Persson (SD)

Ersättare
Sven Lindkvist (S)
Britta Brinck-Nehlin (-)
Mathias Andersson (SD)
Mats Sjöslätt (C)
Inger Persson (L)
Johnny Nilsson (S)
Lars Mikkelä (M)
Layal Chidiac (S)

Deltagande tjänstemän
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Ingrid Wall, Kommunikationschef, Klg
Mats Åstrand, Kommunsekreterare, Klf
Bo Carlbark, Ekonomichef, Klg
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297 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren genomför upprop.
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298 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) och Bertil Larsson (SÖS) föreslås jämte ordföranden justera
kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 31 oktober 2018 på
kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att kommunstyrelsens protokoll justeras den 31 oktober 2018 på
kommunledningsförvaltningen, samt
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag.
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299 Budget 2019-2021 med investeringsbudget
2019-2030
Dnr KS 2017/1225

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 8 kap 6 § skall ” Förslag till budget skall upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.”
Ordförande informerade på kommunstyrelsens sammanträde om att kvartetten
planerar att lägga fram ett förslag som läggs på kommunstyrelsens bord vid
sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till XX kronor per
skattekrona under år 2019.
att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och
Östersjöterminalen, ska vara XX procent.
att fastställa den beräknade nyupplåningen till en låneram på XX miljoner kronor
samt den beräknade omsättningen av befintliga lån till en låneram på 180 miljoner
kronor för år 2019, och att upplåningen verkställs utifrån aktuell
likviditetsplanering,
att fastställa de i budgetdokumentet redovisade Riktlinjerna för God ekonomisk
hushållning för åren 2019-2021.
att i övrigt utgå ifrån ovanstående förslag till Budget 2019 och Flerårsplan 20202021, samt
att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda
verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2018-12-31.

