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Upplåningsram Herrljunga kommun

Sammanfattning
Föregående år (KF §62, 2020-05-11) beslutade Herrljunga kommunfullmäktige
om en låneram med totalt 50 mnkr för 2020. Förvaltningen lånade under våren
2020 upp 25 mnkr och planerade att låna upp de resterande 25 mnkr under hösten
2020. Behovet av upplåning fanns inte under hösten 2020 och förvaltningen
valde därför att avvakta med upplåningen. Nu ser förvaltningen att lånebehovet
finns och skulle behöva låna upp de resterande 25 mnkr. Eftersom låneramen
avsåg år 2020 behöver beslutet i fullmäktige göras om och anges utan årtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse daterad 2021-03- 18
Kommunfullmäktige § 62/2020-05-11

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

• Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.
• Paragrafen direktjusteras

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.
2. Paragrafen direktjusteras
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Upplåningsram Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Föregående år (KF §62, 2020-05-11) beslutade Herrljunga kommunfullmäktige om en 
låneram med totalt 50 mnkr för 2020. Förvaltningen lånade under våren 2020 upp 25 mnkr 
och planerade att låna upp de resterande 25 mnkr under hösten 2020. Behovet av upplåning 
fanns inte under hösten 2020 och förvaltningen valde därför att avvakta med upplåningen. 
Nu ser förvaltningen att lånebehovet finns och skulle behöva låna upp de resterande 25 
mnkr. Eftersom låneramen avsåg år 2020 behöver beslutet i fullmäktige göras om och 
anges utan årtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 
Kommunfullmäktige § 62/2020-05-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Upplåningsram för Herrljunga kommun beslutas till 50 mnkr.

• Paragrafen direktjusteras

Linda Rudenwall 
Ekonomichef 

Expedieras till: Ekonomiavdelning 
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Uppläningsram 2020 Herrljunga kommun

Sammanfattning
Herrljunga kommun har under åren som gått haft en stark likviditet och relativt låga
investeringsutgifter tillsammans med goda resultat. Under de senaste två åren har
Herrljunga kommuns likvidkonto minskat i takt med att investeringsutgifterna ökat
och varit högre än vad som kunnat finansieras med egna medel. Vid dags dato, den
18 mars 2020, har Herrljunga kommun ett saldo om ca 12 miljoner kronor
exklusive checkräkningskredit. För att kunna tillse att kommunen har
betalningsförmåga under det kommande året är förvaltningens bedömning att en
låneram om 50 miljoner kronor behöver godkännas av kommunfullmäktige.

Enligt Tekniska förvaltningens betalningsplan för de större investeringarna (Horsby
skola/förskola, Od och Hudene skola samt reinvesteringar i befintliga fastigheter)
tillsammans med kommunens löpande utgifter i verksamheterna bedöms lån behöva
tecknas i två steg, 25 miljoner kronor under våren/sommaren 2020 samt 25 miljoner
kronor under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ärendet daterat 2020-03- 18

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfbllmäktige att besluta:
- Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 miljoner kronor.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT

1. Upplåningsram för år 2020 beslutas till 50 miljoner kronor.
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