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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2020-03-31,
kl. 08.30–11.55

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Eva-Marie Engström, förvaltningschef, § 92-93
Jörgen Petersén, ekonomichef
Marcus Willman, kommundirektör
Annika Jansson, sekreterare
Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare, § 92-93

Justerade paragrafer

§ 113 justerades omedelbart

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Skurup, 2020-03-31, kl. 12:05

Sekreterare

Annika Jansson

Ordförande

Johan Bolinder (M)

Justerare

Lars Nyström (SD)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-31

Datum då anslaget tas ned

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Annika Jansson
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Beslutande
Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (SD)
Magnus Alm (S)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lars Dekan (SD)
Jessica Möller (S)
Maria Ivansson (MP)
__________

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Kerstin Peterson-Brodda (L)
Kristina Wieslander (V)
Bianka Mårtensson (M)
Pernilla Lidfeldt (SD)
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Protokoll
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Ärenden vid dagens sammanträde

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Sida

Akut likviditetstillskott............................................................................................................... 4
__________

Justerandes signatur
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Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 113

Dnr KS 2020.571

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Akut likviditetstillskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna kortfristigt lån om 50 mkr för att
finansiera av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutade investeringar.
Förvaltningen måste säkerställa att likvida medel finns för framtida
investeringar innan de genomförs.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utreda hur situationen har
uppstått samt föreslå åtgärder.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Coronaviruset, Covid-19, har satt kommunens högst beslutande organ,
kommunfullmäktige i Skurups kommun, tillfälligt ur spel. Då mötet ställdes
in riskerar detta att orsaka allvarliga konsekvenser på den kommunala
verksamheten varför kommunstyrelsen föreslås vidta akuta åtgärder för att
säkerställa kommunens likviditet och fortsatta drift.
Skurups kommuns likviditet är för närvarande hårt ansträngd med hög risk
att ekonomiska förpliktelser ej kan regleras. Ekonomiska förpliktelserna
uppgår till maximalt 50 mkr under innevarande år, såsom kortfristig
finansiering.
Åtgärden kan ses som en konsekvens av verkställande av
kommunfullmäktiges tidigare budget- och investeringsbeslut för år 2020.
Att avstå från ekonomiska förpliktelser är inte förenligt med kommunens
åtaganden.
Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2020-03-30.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna kortfristigt lån om 50 mkr för att
finansiera av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutade investeringar.
Att omedelbart justera ärendet.

Justerandes signatur

5 (5)

Protokoll
Beslutande organ

Sammanträdesdatum

KS § 113

Dnr KS 2020.571

Kommunstyrelsen

2020-03-31

Diarienummer

KS 2020.228

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Ordförandes förslag bifalles med tillägg att
förvaltningen måste säkerställa att likvida medel finns för framtida
investeringar innan de genomförs.
Magnus Alm (S): Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag bifalles.
Magnus Alm (S): Ordförandes förslag bifalles med tillägg att
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utreda hur situationen har
uppstått samt föreslå åtgärder.
Lars Nyström (SD): Magnus Alms (S) tilläggsförslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
__________
Beslutet skickas till:
Jörgen Petersén, ekonomichef.
Marcus Willman, kommundirektör.

Justerandes signatur

