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Extra ärende: Begäran om utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
(2018 KS0130)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betala ut 300 000 kr till Skidklubben Hylte
vilket medför ett totalt lån om 1 200 000 kr enligt beslut §61/11 Beviljande av lån till
Skidklubben Hylte.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte.
Under slutet av 2011 betalade kommunen ut 900 000 kr. Lånet skulle vara amorteringsfritt i
fem år, men under 2017 beslutade kommunfullmäktige att förlänga amorteringsfriheten till
och med den 31 december 2018.
Skidklubben har nu begärt att den återstående delen av lånet, 300 000 kr, betalas ut då
klubben är i stort behov av pengar då de ska betala en faktura på deras nya pistmaskin.
Fakturan har förfallit så klubben vill få lånet utebetalt så fort som möjligt.
Kommunstyrelsen behöver nu fatta beslut om beslutet på att Skidklubben Hylte fick låna
1 200 000 kr fortfarande gäller och kommunen kan betala ut de återstående 300 000 kr.
Kommunen har begärt in protokollsunderlag från Skidklubben på att de vill begära ut den
återstående delen av lånet och ett underlag på fakturan men handlingarna har ännu inte
lämnats in.

Handlingar i ärendet




Begäran av utbetalning av lån till Skidklubben Hylte
Kommunfullmäktige §61 Beviljande av lån til Skidklubben Hylte
§158 KF Ansökan om förlängning av amorteringsfriheten

Förslag till beslut
Att man beslutar att betala ut 300 000 kr till Skidklubben Hylte vilket medför ett totalt lån om
1 200 000 kr enligt beslut §61/11 Beviljande av lån till Skidklubben Hylte.
Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att
arbetsutskottet bifaller yrkandet.
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