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Kommunstyrelsen i Värnamo kommun

Upplåningsram 2018 för investeringar
Alliansen och Miljöpartiet har upprättat ett förslag till driftbudget och investeringsbudget
2018-2020. I denna finns en kassaflödesbudget som visar på behovet av nyupplåning under
planperioden enligt följande:
2018
2019
2020

150 miljoner kronor
159 miljoner kronor
106 miljoner kronor

För 2017 har en låneram på maximalt 409 miljoner kronor beslutats av kommunfullmäktige
(2016-11-24, § 268. Under 2017 har inga nya lån upptagits. Därmed är fortfarande kommunens totala låneskuld 250 miljoner kronor. Orsaken till att ingen upplåning skett är relativt
höga driftresultat 2016 och 2017 samt förskjutning i genomförandet av beslutade investeringar.
De lån som hittills upptagits avser omfattande investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp samt renhållning) som skett under de senaste åren. Till största
delen har detta skett i det nya reningsverket Pålslund samt överföringsledningar till verket.
Det framtida lånebehovet för kommunen som helhet är beroende av nivån på framtida investeringar och resultatnivåer. Detta behandlas av budgetberedningen vid varje årsbudget.
Det bör tilläggas att kommunen behöver en relativt hög grundlikviditet då svängningarna i de
likvida medlen är stora under vissa månader, särskilt de månader skatteintäkterna utbetalas till
kommunen senare än löneutbetalningarna görs till de anställda.
Undertecknad föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att låneramen för 2018 ska vara
maximalt 400 miljoner kronor, vilket medför upptagande av ytterligare 150 miljoner kronor i
nya lån under 2018 samt att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra upplåningen vid lämplig tidpunkt, i enlighet med gällande finanspolicy och med de löptider som kommunstyrelsen
bedömer.
Under 2018 förfaller 50 miljoner kronor av kommunens nuvarande låneskuld till betalning.
För att kunna omsätta dessa föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra omsättningen.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen yrka att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 150.000.000 kronor,
att upplåningen ska avse investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten inom
vatten och avlopp,
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
att beslut om lånetidens längd vid nyupplåning och omsättning delegeras till kommunstyrelsen, samt
att handlingar grundade på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut om
nyupplåningen och omsättning inkluderande såväl skuldebrev som andra härmed tillhörande dokument, ska undertecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande,
eller vid förfall för denne, av 1:e vice ordföranden samt kontrasigneras av ekonomichefen eller vid förfall för denne, av kommunchefen.
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