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Omstrukturering av Aurorum Teknikbyn ABs låneportfölj
Enligt kommunens finansiella policy skall ʺMöjligheter till samordning av
upplåning som ger koncernmässiga fördelar skall alltid utnyttjas.ʺ Detta
innebär att med en utvecklad koncernbanksfunktion kan sådana fördelar
uppnås.
Aurorum Teknikbyn AB har lån på sammanlagt 189,6 mkr fördelat på 6 lån
varav några med oförmånlig ränta bl a beroende på lånens storlek och räntenivån vid upplåningstidpunkten. Om kommunen övertar dessa lån kan
lånestocken omvandlas till förmånligare ränta.
Luleå kommuns budgeterade upplåning under 2007 uppgår till 255 mkr för
finansiering av investeringar. För att möjliggöra en omstrukturering av
Aurorum Teknikbyn ABs låneportfölj föreslås kommunens upplåning öka.
Detta innebär att kommunen övertar bolagets samtliga lån och istället lånar ut
motsvarande belopp till en förmånligare ränta dvs till dagens räntenivå. Med
övertagandet minskar kommunens borgensåtagande till bolaget i motsvarande mån.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
•

kommunen övertar Aurorum Teknikbyn ABs samtliga lån på 189,6 mkr
och lånar ut motsvarande belopp till bolaget.
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Mattias Karlsson och Ylva Strutz yrkar avslag på föreliggande förslag.
Karl Petersen yrkar bifall till föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

kommunen övertar Aurorum Teknikbyn ABs samtliga lån på 189,6 mkr
och lånar ut motsvarande belopp till bolaget.

Ylva Strutz och Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____
Mattias Karlsson och Ylva Strutz yrkar avslag på arbets- och
personalutskottets förslag.
Karl Petersen yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Ylva Strutz och Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

