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Ärendet
Björkjärnet AB som driver ishallen i Björklinge
har inkommit med en förfrågan om förlängning av
kommunens borgen för bolagets lån på 2 000 608
SEK. (bilaga)

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga kommunens borgen för Björkjärnet
AB:s banklån på 2 000 608 kronor i ytterligare sex
år att gälla till och med 2018-07-26,
att borgen är enkel borgen och löper på högst sex
år
att Björkjärnet AB så länge borgen löper varje
årsskifte betalar en borgensavgift motsvarande 0,5
procent av återstående lånebelopp till kommunen
att kommunen utser en representant och en revisor
vilka ska följa Björkjärnet AB:s ekonomi
att den kommunala representanten ska kallas till
Björkjärnet AB:s samtliga sammanträden, samt
att Björkjärnet AB årligen överlämnar årsbokslut
till kommunens revisor.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlsted/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).

Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29-30 maj 2006 att bevilja Björkjärnet AB
borgen för ett lån på 2,5 mnkr för finansiering av
en kylanläggning i ishallen i Björklinge. Bolaget
har amorterat 0,5 mnkr på lånet fram till 2011-1231. Återstår av det ursprungliga lånet 2 000 608
kronor vilket bolaget nu lämnat en framställan om
att kommunens ska gå i borgen för.
Det tidigare beslutet om borgen baserades på att
det som bolaget investerat i är en anläggning som
kommuner oftast själva uppför, driver och finansierar. I det aktuella fallet har bolaget uppfört ishall
och driver den.
En förlängd borgen ger bolaget möjlighet att fortsätta sitt engagemang och åtagande till en lägre
kostnad än utan borgen.
Villkoren i förslaget är i enlighet med Uppsala
kommuns borgensprinciper som säger att borgen
kan lämnas i de fall en tredje part bedriver verksamhet som är av samhällsnyttig karaktär som är
av intresse för kommunen och dess medlemmar
enligt de prioriteringar som finns i styrdokument.
Borgen ska begränsas till att endast gälla investeringar.

