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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-10-02

KS 2019/82

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–16.50

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M), §§222-231, 234, 236-240
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)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), §§232, 235, 241-248

Ersättare

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)
Torbjörn Karlsson (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Mats Åstrand, Utredare, Klg
Bo Carlbark, Ekonomichef
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen den 9 oktober 2019

Paragrafer

222-248

Sekreterare
Mia Ideström
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD)

Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Mia Ideström

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 241 Finansiella strategier för framtida
investeringar
Dnr KS 2017/914

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommun står inför omfattande investeringsbehov under en lång följd
av år. Kommunen växer och detta ställer krav på att i takt med nya bostadsområden
säkerställa en god kommunal service.
Kommunen har därför som en första åtgärd anlitat PWC att genomföra en
långsiktig finansiell analys. Med denna som bas har sedan en långsiktig finansiell
strategi tagits fram.
Den finansiella strategin visar på ekonomiska åtgärder som krävs för att
kommunen finansiellt skall över perioden fram till 2044 kunna hantera och
verkställa nödvändiga investeringar.

Beredning
Ärendet föredras av ekonomichefen på kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkande
Lennart Höckert (S) yrkar på att att ärendet remitteras till nämnder och bolag för
inhämtande av synpunkter innan ärendet överlämnas till fullmäktige.
Emil Samnegård (MP) yrkar avslag på att-sats 1 och 4.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Lennart Höckerts yrkande.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att ärendet remitteras till nämnder och bolag samt att
en styrgrupp ansvarar som Finans- och investeringsutskott.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på Emil Samnegårds yrkande.

Beslutsgång
Sammanträdet ajournerades fem minuter, kl. 16.10-16.15.
Ordförande föreslår att ärendet remitteras till nämnder och bolag, att ärendet tas
upp på kommunfullmäktige i november och att ansvaret som Finans- och
investeringsutskott utgörs av en beredning med en representant för varje parti i
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer liggande förslag med de av ordförande föreslagna
förändringarna mot Emil Samnegårds yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifallit liggande förslag med de av ordförande föreslagna förändringarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera Finansiella strategier för framtida investeringar till samtliga bolag och
nämnder, samt
att ärendet tas upp på kommunfullmäktige 25 november.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommundirektören att påbörja processen med att Trelleborgs kommun
ska kreditvärderas med målet att ett kreditvärderingsbetyg ska vara infört under
2021,
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad analys avseende
kommunens framtida pensionsåtaganden och att denna rapport med förslag på
åtgärder återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2020,
att Ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB ändras så att en koncernintern bank
kan inrättas och etableras med start senast 2021, samt
att Finans- och investeringsberedning med en representant för varje parti i
kommunstyrelsen inrättas från och med januari 2020.

Reservation
Emil Samnegård (MP) anmäler reservation, bifogas.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

