LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-10-27

244

572

Kommunstyrelsen

2008-10-13

223

398

Arbets- och personalutskottet

2008-09-29

213

526

oktkf17
Dnr 08.600-04

Ansökan om kommunal borgen förtida lösen – Lulebo AB
Bilaga:
Reservation

Ärendebeskrivning
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för lån avseende förtida lösen av
lån på 50 mkr.
Kommunens borgensåtagande för Lulebo AB uppgår till 1 698 mkr vid
bokslutet 31 december 2007.
Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att kommunen är beredd att
bibehålla sitt borgensåtagande för ovanstående lån, kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
•

för fullgörande av Lulebo AB ovan angivna förpliktelser tecknar Luleå
kommun borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande är
begränsat till 50 mkr jämte på beloppet löpande ränta och kostnader.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Reservation
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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Arbets- och personalutskottet
oktkf17b

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) och Erika Josbrandt (kd) yrkar avslag på framställningen.
Börje Lööw (v) och Karl Petersen (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Mattitas Karlsson (m), Erika Josbrandt (kd) och Thomas Olofsson (fp)
reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation från Thomas Olofsson (fp) och Eira Andersson bifogas.
_____

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) och Conny Sundström (kd) yrkar avslag på
framställningen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

för fullgörande av Lulebo AB ovan angivna förpliktelser tecknar
Luleå kommun borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens
åtagande är begränsat till 50 mkr jämte på beloppet löpande ränta och
kostnader.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2008-10-27
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Sida
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Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
oktkf17c

Reservationer
Mattias Karlsson (m), Conny Sundström (kd) och Thomas Olofsson (fp)
reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Lulebo AB, ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

