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Justerande 

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Nämnd Kommunstyrelsen, extra sammanträde 

 

Tid:  måndag 30 januari 2012, kl. 18.00  

 

Plats: Kommunhuset, Ringsjövägen 4, sammanträdesrum 

Kruse  

 

Justering: i tur att justera: Tommy Hall (S)  

 

Föredragningslista: 

 

Nr  Bilaga  Ärenderubrik  Föredragande 

1  Val av justeringsperson   

2 2 Nyupplån, betalningsförmåga av 

investeringsutgifter 

Robert Odeberger 

HÖRBY 2012-01-23 

 

 

 

Lars Ahlkvist 

Kommunstyrelsens ordförande
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§                                                       Dnr 2011/336 

Nyupplån, betalningsförmåga av investeringsutgifter 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

 Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder 

under år 2012 med upptill 45 mkr (varav 5 mkr. redan är beslutat i budget 2012, KF § 

155, 2011-11-28) 

 

 Investeringsprövning från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs 

av kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella beslut om igångsättning  rapporteras 

till kommunstyrelsen. 

 

 Pågående investeringar (ca 12 mkr) finansieras inom 2012 års investeringsanslag. 

 

 Plan på att minska kommunens låneskuld inom planperioden. Kommunstyrelsen 

återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

 Arbetsutskottet återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige angående ev. möjligheter att minska den totala 

investeringsbudgeten för innevarande år. 

 

 Inga investeringsanslag överförs mellan åren. 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Under 2011 har Hörby kommun haft en omfattande 

investeringsverksamhet. Inom investeringsverksamheten ingår Unikom, 

Höör och Hörby kommuns gemensamma IT-avdelning, vilken startades 

2011. Investeringsutgifterna uppgår preliminärt till 68,9 mkr. per den 31 

december, varav 8,3 mkr. avser Unikom. Under december har drygt 15,6 

mkr. investerats vilket är betydligt mer än beräknat. Ur ett 

budgetperspektiv har kommunen investerat 22,5 mkr. mer än budget. I 

2010 års bokslut överfördes 22,4 mkr. av 2010 års investeringsanslag till 

2011. Detta innebär att 2011 års utfall på investeringsnivån (68,9 mkr.) 

motsvaras av budget 2011 inklusive överförda medel från 2010. Det kan 

dock konstateras att kommunens investeringsnivå måste halveras till 

mellan 35-40 mk., vilket framförts under flera budgetmöten under 2011 


