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Kommunstyrelsen
Datum

Diarienummer

2019-10-18

KS 2019/83

Tid

Onsdagen den 23 oktober 2019 klockan 13.00

Plats

Sessionssalen

Ärenden
Nr

Ärende

Föredragande

249

Upprop

250

Fastställande av föredragningslista samt justering av
protokoll

251

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser
för elnät (SOU 2019:30)

252

Kommundirektören informerar

253

Budget 2020-2022

Tid

Micael Bergqvist

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

Kommunstyrelsen
Mikael Rubin (M)
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
Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Erik Lundström (KD), Vice ordförande
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Anna Nordstrandh (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Ersättare
Ann Kajson Carlqvist (M)
Marianne Ohrlander (M)
Jan Isaksson (M)
Åke Svensson (KD)
Ken Karlsson (SD)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Tomas Olsson (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Sven Lindkvist (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Deltagande tjänstemän
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Mats Åstrand, Utredare, Klg
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Klg
Emelie Ekander, T.F. Kommunikationschef
Bo Carlbark, Ekonomichef
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249 Upprop
Ärendebeskrivning
Kommunsekreteraren förrättar upprop.
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250 Fastställande av föredragningslista samt
justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) föreslås jämte ordföranden
att justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 30 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag, samt
att Erik Lundström (KD) och Helmuth Petersén (SD) jämte ordföranden utses
att justera kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 30 oktober 2019.
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251 Remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Dnr KS 2019/688

Ärendebeskrivning
Förvaltningsledningen har beslutat att Trelleborg bör svara på remissen av
betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Trelleborg är
inte utsedd remissinstans men då kommunen engagerat sig i vikten av en bra
elförsäljning är det viktigt att svara.
Elnätsavdelningen inom tekniska serviceförvaltningen kommer att ta fram underlag
till förslag till yttrande.
Senaste dag för remissvar är den 30 oktober.
Förslag till yttrande läggs på bordet vid kommunstyrelsens budgetsammanträde
den 23 oktober.
Energichefen redogör för föreslaget remissvar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslås besluta
att anta remissvaret och skicka detta Infrastrukturdepartementet.
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252 Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att notera informationen.
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253 Budget 2020-2022
Dnr KS 2018/866

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till budget för år 2020 samt flerårsplan avseende 2020 och 2021.
Förslaget innebär oförändrad skattesats jämfört med 2019.
Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och står inför omfattande utmaningar
med stora investeringsbehov i kommunal service. Detta medför att kommunen
behöver starka positiva resultat framöver. Resultatmålet för kommunen uppgår till
75 miljoner kronor per år under planperioden. För 2020 motsvarar detta 2,9 procent
av skatteintäkter och statsbidrag.
Budgeten innehåller därtill finansiella mål avseende kommunens finansiering av
investerings- och exploateringsverksamheten samt nivån på soliditeten. Nytt är att
budgeten från och med 2020 även inkluderar finansiella mål avseende
kommunkoncernen.
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för driftbudget, investerings- och
exploateringsbudget samt upplåning och borgensavgift.
Efter att kommunfullmäktige fastställt budgeten ska nämnderna utarbeta en
internbudget samt ta fram effektmål. Nämnderna ska fastställa sina
verksamhetsplaner innan utgången av 2019 och därefter återkomma till
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kr per skattekrona
under 2020,
att godkänna de finansiella målen under avsnittet Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning i bifogat förslag,
att godkänna nämndernas driftramar för 2020 enligt resultatplanen i bifogat förslag,
att godkänna resultatplanen, kassaflödesanalysen och balansprognosen enligt
bifogat förslag,
att nämnderna får genomföra projekt i investerings- respektive
exploateringsbudgeten som i bifogat förslag är anslag (markerade med A) samt
uppmana nämnderna att återkomma vad gäller projekt i förslaget som inte är
anslag,
att exploateringsbudgeten avseende skattekollektivet kompletteras med inkomster
för projektet Södra Gränstorp med 12,7 miljoner kronor 2019 och 16,8 miljoner
kronor 2020,
att exploateringsbudgeten, skattekollektivet, kompletteras med inkomster för
projektet Skegrie Öster med 27,0 miljoner kronor 2019,
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att fastställa att under 2020 får nyupplåningen uppgå till högst 300 miljoner kronor
samt att omsättningen av befintliga lån högst får uppgå till 150 miljoner kronor,
och att upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering,
att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och
Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent,
att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda
verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2019-12-31, samt
att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett ärende om finansiell ram för
Trelleborgs Rådhus AB.

