LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2012-12-03

274

676

Arbets- och personalutskottet

2012-12-03

270

560

deckf21
Dnr 12.720-04

Borgen och lån 2013
Ärendebeskrivning
För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver vissa beslut fattas
avseende kommunens upplåning respektive borgen inför varje budgetår.
Upplåningsbeloppet kan inte preciseras förrän kommunstyrelsen har lagt
fram sitt förslag om reviderad strategisk plan och budget 2013-2015, vilket
skedde 12:e november.
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om nyupplåning
och att öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.
ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om omsättning av
lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2013.
skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering skall
undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
kommunchefen, ekonomichefen och redovisningschefen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ekonomikontoret föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att
ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt
att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om nyupplåning, och att
öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.
ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt
att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om att omsätta lån,
motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013.
kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

Arbets- och personalutskottet
Kommunledningsförvaltningens ekonomikontor föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer ekonomikontorets förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om nyupplåning
och att öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.

2.

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om omsättning
av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2013.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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3.

skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering
skall undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
kommunchefen, ekonomichefen och redovisningschefen.

Arbets- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt
att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om nyupplåning, och att
öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.

2.

ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt
att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om att omsätta lån,
motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013.

3.

kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt
att för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om nyupplåning, och att
öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.
2.

ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt att
för kommunstyrelsens räkning fatta beslut om att omsätta lån,
motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2013.

3.

kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om nyupplåning
och att öka kommunens skulder år 2013 med högst 438 mkr.

2.

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2013 fatta beslut om omsättning
av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2013.

3.

skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering
skall undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
kommunchefen, ekonomichefen och redovisningschefen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

