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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Åsa Evaldsson (M) 
Magnus Persson (M) 
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Tim Aulin (SD) 

Tjänstgörande ersättare Silke Jacob (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C) 
Lena Karstensson (M) tjänstgör istället för Roger Gardell (L) 
Stefan Österhof (S) tjänstgör istället för Malin Månsson (S) 
Peter Bowin (V) tjänstgör istället för Lova Necksten (MP)  

Övriga närvarande  

Ersättare Willy Persson (KD) 

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör  
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Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 307 Dnr 2020-000438 041 

Budget 2021 plan 2022-2023 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2021 plan 2022-2023 till 

kommunfullmäktige för beslut.  

Bedömning 

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

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

kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att: 

Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2021 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%. 

Internräntan ska vara 1,25 % för år 2021, d.v.s. en sänkning med 0,25% från 

år 2020. 

Fastställa strategiska målområden 2021-2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Fastställa drift- och investeringsbudget 2021 plan 2022-2023 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Omfördelningen till berörda nämnder av besparing på centralt konto om 800 

tkr avseende sophantering görs efter nämndens storlek på budgetramen i 

procent av kommunens totala budgetram. 

Ansökningar om nyttjande från central reserv för digitaliseringsprojekt om 1 

000 tkr beslutas av Kommundirektören. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2021. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 

skulder exklusive certifikatprogram under år 2021 med totalt 150 mkr. 
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Kommunstyrelsen beslutar att: 

Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna om kapitalkostnader med hänsyn till 

investeringsförslaget och göra konsekvensmässiga förändringar. Eventuell 

påverkan går mot resultatet. Dessa ändringar samt andra tekniska justeringar 

ska göras innan handlingarna distribueras till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) Nicolas Westrup (SD) och Ola 

Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen antar 

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

föreslår kommunfullmäktige att: 

Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2021 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%. 

Internräntan ska vara 1,25 % för år 2021, d.v.s. en sänkning med 0,25% från 

år 2020. 

Fastställa strategiska målområden 2021-2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Fastställa drift- och investeringsbudget 2021 plan 2022-2023 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Omfördelningen till berörda nämnder av besparing på centralt konto om 800 

tkr avseende sophantering görs efter nämndens storlek på budgetramen i 

procent av kommunens totala budgetram. 

Ansökningar om nyttjande från central reserv för digitaliseringsprojekt om 1 

000 tkr beslutas av Kommundirektören. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2021. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 

skulder exklusive certifikatprogram under år 2021 med totalt 150 mkr. 
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Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger ekonomienheten i uppdrag att räkna 

om kapitalkostnader med hänsyn till investeringsförslaget och göra 

konsekvensmässiga förändringar. Eventuell påverkan går mot resultatet. 

Dessa ändringar samt andra tekniska justeringar ska göras innan 

handlingarna distribueras till kommunfullmäktige      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar alliansens förslag till budget 2021 och plan 2022-

2023  som sitt eget samt föreslår kommunfullmäktige att: 

Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2021 ska 

differentieras enligt; AB Ronneby Helsobrunn 0,54%, AB Ronneby 

Industrifastigheter 0,48%, Ronneby Miljö och Teknik AB 0,49% och 

Ronnebyhus AB 0,33%. 

Internräntan ska vara 1,25 % för år 2021, d.v.s. en sänkning med 0,25% från 

år 2020. 

Fastställa strategiska målområden 2021-2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Fastställa drift- och investeringsbudget 2021 plan 2022-2023 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Omfördelningen till berörda nämnder av besparing på centralt konto om 800 

tkr avseende sophantering görs efter nämndens storlek på budgetramen i 

procent av kommunens totala budgetram. 

Ansökningar om nyttjande från central reserv för digitaliseringsprojekt om 1 

000 tkr beslutas av Kommundirektören. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2021. 

Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 

skulder exklusive certifikatprogram under år 2021 med totalt 150 mkr. 

 

Vidare ger kommunstyrelsen ekonomienheten i uppdrag att räkna om 

kapitalkostnader med hänsyn till investeringsförslaget och göra 

konsekvensmässiga förändringar. Eventuell påverkan går mot resultatet. 
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Dessa ändringar samt andra tekniska justeringar ska göras innan 

handlingarna distribueras till kommunfullmäktige. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Västerpartiet och 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att 

partierna kommer presentera egna budgetförslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  
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§ 308 Dnr 2020-000439 041 

Skattesats år 2021 

 

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 2021 blir 21,91 

kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 21,91 kronor för år 2021, d.v.s. oförändrat från år 2020.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 

21,91 kronor för år 2021, d.v.s. oförändrat från år 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  

 


