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2020/17

§ 88 Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
dagordningen.
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2020/19

§ 89 Handlingar att anmäla
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om alla elevers rätt
till mensskydd till kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om utbildning i
komunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning
 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om genomgående
analys av kommunens personalorganisation 2011-2020 till
kommunstyrelsen för beredning.
 Kommunfullmäktige beslutar att lägga skrivelsen från Zelal- Sara
Yesildeniz till handlingarna.
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation angående social- och
omvårdnadsnämndens långsiktiga behovsanalys och prognos för
särskilt boende och övriga särskilda bodendeformer får ställas och ska
besvaras vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Skrivelse från Zelal-Sara Yesildeniz om partipolitiskt oberoende.
 Motion från Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) om alla
elevers rätt till mensskydd.
 Motion från Karin Olofsson (MP) med flera om att utbildning ska
erbjudas och genomföras för ledamöter i kommunfullmäktige.
 Motion från Roger Lundvold (KD) med flera om att kommunfullmäktige
ska uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt redovisa en
genomgående analys av kommunens personalorganisation 2011-2020
samt budget 2021.
 Interpellation från Roger Lundvold (KD) ställd till social- och
omvårdnadsnämndens ordförande om social- och
omvårdnadsnämndens långsiktiga behovsanalys och prognos för
särskilt boende och övriga särkskilda boendeformer.
Sändlista
Zelal-Sara Yesildeniz
Karin Olofsson
Roger Lundvold
Anna Zöögling
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§ 90 Beslut om godkännande av förstudie och projektering för
arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projekteringen och uppdra
till samhällsbyggnadsnämnden att starta projektet.
Sammanfattning av ärendet
Social och omvårdnadsnämnden (SON) och samhällsbyggnadsnämnden
(SBN) har genomfört en förstudie och en projektering för ett
investeringsprojekt. Förstudie och projektering är godkänd av nämnderna,
SON 2020-06-16 samt SBN 2020-06-18. Ärendet avser att renovera en av
kommunen ägd fastighet för att inrymma verksamheten som
arbetsmarknadsenhet bedriver istället för i de av extern part hyrda lokaler som
finns idag.
I underlaget från SON och SBN framgår att syftet med investeringen är att
minska kostnaderna, utnyttja egna lokaler samt att skapa större möjligheter för
både verksamheten och hela området där fastigheten finns.
Nämnderna har genomfört och beslutat om både förstudie och projektering för
att snabba upp processen. Kommunledningsförvaltningen anser att underlaget
är tillräckligt för att fatta beslut på även gällande projektering
Kostnaderna minskar år 1 med ca 150 000 kr per år för SON. Beroende på
kommande underhåll på fastigheten kommer troligtvis denna kostnad för vår
egen fastighet att minska i takt med att avskrivningen och räntan minskar.
Kommunen har en ansträngd ekonomi och ett stort budgetunderskott inom
främst social och omvårdnad. Kommunens helårsprognos i maj månad visade
ett negativt resultat på 19.9 mnkr. Det kommer innebära stora anpassningar i
kommunens befintliga verksamhet för att återkomma till en budget i balans.
Detta ärende finns inte med i den befintliga investeringsbudget, däremot finns
det 10 mnkr budgeterat i investeringsreserven på kommunstyrelsen.
Med tanke på kommunens ekonomiska situation är det positivt att minska de
löpande kostnaderna för kommunen. Investeringen kommer att innebära lägre
kostnader för kommunen så länge investeringen håller budget. Det är positivt
att social- och omvårdnadsnämnden anser att verksamheten kommer
förbättras när den bedrivs i egna lokaler som är lättare att anpassas för
verksamheten.
Investeringsreserven som är budgeterad på kommunstyrelsen finns för att
kunna användas i de fall då en icke planerad investering bör genomföras.
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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
projekteringen och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att starta
projektet.
- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
- Marika Lund (SD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras till kommunstyrelsen för kompletterande information
kring vad hela kommunen årligen kommer att spara genom att flytta
arbetsmarknadsenheten till den nya lokalen.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Lunds yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer först Lunds yrkande om återremiss under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 169/2020, ”Beslut om godkännande av
förstudie och projektering för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya
lokaler”, 2020-09-02
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av förstudie och projektering
för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler”, ekonomichef Henrik
Johansson, 2020-08-06
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut §792/2019 ”Beslut om
godkännande av förstudie och projektering för
arbetsmarknadsenhetens flytt till nya lokaler”, 2020-06-18.
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut §192/2019 ”Beslut om
godkännande av förstudie och projektering flytt av AME”, 2020-06-16
 AME Ritningsunderlag
 Kostnadsberäkning AME
 Förstudie AME
 AME kalkyl
Reservation
Marika Lund (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Jag reserverar mig mot beslutet på punkt 3 då jag inte ser hur det är
ekonomiskt försvarbart i dagens ekonomiska läge i kommunen.”
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och omvårdnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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2020/289

§ 91 Beslut om bolagsordning för Stallängens Bostad AB
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
bolagsordning för Stallängens Bostad AB.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB:s, TBAB, VD har fått i uppdrag av bolagets styrelse att
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av bolaget
Stallängens Bostad AB, 559189-5353.
Enligt bolagets ägardirektiv ska styrelsen inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande vid bildande av eller förvärv av dotterbolag.
TBAB:s VD framhåller i sin skrivelse att bolaget Stallängens Bostad AB ska
fusioneras med Tidaholms Bostads AB och därefter upphöra. Enligt
bolagsverket är en rimlig tidplan 4-6 månader för en bolagsfusion.
Om kommunen, som ställningstagande tillstyrker att TBAB förvärvar
Stallängens Bostad AB, måste ägaren anta en bolagsordning för beslut vid
bolagsstämman.
Kommunledningsförvaltningen har, i samråd med TBAB:s VD, tagit fram
förslag på bolagsordning för Stallängens Bostad AB.
Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, enligt kommunfullmäktiges beslut §
84/2020.
Kommunstyrelsen beslutade § 166/2020 att som sitt ställningstagande
tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
upprättat förslag till bolagsordning för Stallängens Bostad AB under
förutsättning att kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat
tillstyrka att Tidaholms Bostads AB förvärvar Stallängens Bostad AB.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 167/2020 ” Beslut om bolagsordning för
Stallängens Bostad AB”, 2020-09-02.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bolagsordning för Stallängens Bostad AB”,
kanslichef Anna Eklund, 2020-07-30.
 Förslag på Bolagsordning Stallängens Bostad AB.
Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-09-28

Kommunfullmäktige

2019/397

§ 92 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads AB
Lennart Axelsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
 Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att göra
en riskbedömning av bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige
faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande borgensbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 219/2018 att fastställa Tidaholms Bostads
AB:s borgensram till 97 306 515 kr, enligt listan nedan.

INSTITUT
Låneskuld extern
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank

LÅNENR

LÖPTID

71225
2019-10-18
78729
2018-01-29
78915
2018-01-29
88294
2020-05-05
90080
2020-08-22
91206
2021-09-15
94834
2021-09-15
106786
111098
111099
8354-3,655 176 330-0
8354-3,655 176 315-1

Budgeterad nyupplåning 2020
Summa låneskuld

INLÖSEN
LÅNESKULD /AVSLUTAT NYA LÅN AMORTERING LÅNESKULD
2018-12-31
2019
2019
2019
2019-12-31
9 768 557
0
0
2 920 089
10 375 000
17 625 000
15 705 369

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
10 000 000
5 000 000
6 700 000
5 000 000
1 177 500

-360 000
0
0
-146 000
-100 000
-300 000
-420 000
-300 000
-120 000
-120 000
-99 000

9 408 557
0
0
2 774 089
10 275 000
17 325 000
15 285 369
9 700 000
4 880 000
6 580 000
5 000 000
1 078 500

56 394 015

0 27 877 500

-1 965 000

82 306 515

56 394 015

0 27 877 500

-1 965 000

15 000 000
97 306 515

Tidaholms Bostads AB har 2020-06-26 inkommit med begäran om kommunal
borgen för förvärv av bolaget Stallängens Bostad AB, 559189-5353. Köpet
uppgår till 16 400 000 kr och ska ske med lånefinansiering via Kommuninvest.
Det innebär att den totala borgensramen skulle uppgå till 113 706 515 kr.
Borgensramen 2018 uppgick till 56 394 015 kr. Det innebär att den ökat med
57 312 500 kr på mindre än 2 år.
Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet enligt
kommunfullmäktiges beslut § 84/2020.
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Kommunstyrelsen beslutade § 166/2020, 2020- 09-02, att som sitt
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget
Stallängens Bostad AB.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, detta under förutsättning att
kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat tillstyrka att
Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB.
- Roger Lundvold (KD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda kommunens
strategi för Tidaholms Bostad AB och att utreda kommunens
finansiering av TBAB:s långsiktiga investeringsbehov till 2035 samt att
konkurrensutsätta pris vid eventuellt förvärv av Stallängens Bostad AB.
- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt
kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för att
ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för
kommande borgensbeslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, kommunstyrelsens,
Lundvolds yrkande om återremiss och Rohmans tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA: Ärendet ska avgöras idag
NEJ: Bifall till Lundvolds yrkande om återremiss.
Omröstningen utfaller med:
JA: 30
NEJ: 7
AVSTÅR: 2
Följande röstar JA: Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e
vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt
(S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna
Zöögling (S), Anders Johansson (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S),
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Cathrine Karlsson (S), Monica
Karlén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Mimmi Pirttilä (S),
Ordförandes sign
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Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Runo Johansson
(L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M),
Krister Rohman (KD)
Följande röstar NEJ: Birgitta Andersson (L), Roger Lundvold (KD), Ida
Davidsson (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD),
Aili Räisänen (SD)
Följande avstår: Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L)
Ordföranden ställer därefter Rohmans tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 168/2020, ”Beslut om utökad borgensram
för Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-02
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads
AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-07-30
 Skrivelse ”Begäran av kommunal borgen och ställningstagande till
förvärv av Stallängens Bostad AB 559189-5353”, TBAB:s VD Mattias
Andersson, 2020-06-26
 Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostad AB, 2020-03-26
 Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019, Beslut om borgensram för
Tidaholms Bostads AB”, 2019-12-16
Sändlista
Tidaholm Bostad AB
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§ 93 Val av styrelse i det kommunala bolaget Stallängens Bostad
AB
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen
för Stallängens Bostad AB från och med extra bolagsstämma 2020:
- Ingela Backman (S)
- Katarina Wallgren (S)
- Per Bergström (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Michael Brisman (M)
- Lennart Axelsson (C)
- Maria Fredriksson
 Kommunfullmäktige besluta att utse Ingela Backman (S) till ordförande
i styrelsen för Stallängens Bostad AB från och med extra
bolagsstämman 2020.
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Axelsson (C) till vice
ordförande i styrelsen för Stallängens Bostad AB från och med extra
bolagsstämman 2020.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av
bolaget Stallängens Bostad AB.
Enligt bolagets tidigare ägardirektiv ska styrelsen inhämta
kommunfullmäktiges ställningstagande vid bildande av eller förvärv av
dotterbolag. Dessa ägardirektiv har dock ändrats av kommunfullmäktige 202008-31, så att när det gäller bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp beslutar
kommunstyrelsens om ställningstagande, under förutsättning att
fastighetsbolaget som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Kommunstyrelsen beslutade § 166/2020, 2020-09-02 att som sitt
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget
Stallängens Bostad AB.
Då Stallängens Bostad AB efter förvärvet blir ett kommunalt ägt dotterbolag
måste ägaren (kommunfullmäktige) förrätta val av en styrelse samt förrätta val
av en ordförande och en vice ordförande för bolaget.
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala
bolagen utgöras av samma ledamöter.
Valberedningen har berett ärendet.
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Förslag till beslut
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse följande
till ledamöter i styrelsen för Stallängens Bostad AB från och med extra
bolagsstämma 2020:
- Ingela Backman (S)
- Katarina Wallgren (S)
- Per Bergström (S)
- Mikael Snäll (MP)
- Michael Brisman (M)
- Lennart Axelsson (C)
- Maria Fredriksson
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ingela
Backman (S) till ordförande i styrelsen för Stallängens Bostad AB från
och med extra bolagsstämman 2020.
- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Lennart
Axelsson (C) till vice ordförande i styrelsen för Stallängens Bostad AB
från och med extra bolagsstämman 2020.
Beslutsunderlag
 Valberedningens beslut § 1/2020 ” Val av styrelse i det kommunala
bolaget Stallängens Bostad AB”, 2020-09-28
 Kommunstyrelsens beslut § 166/2020 ”Beslut om ställningstagande för
förvärv av Stallängens Bostad AB”, 2020-09-02.
Sändlista
Tidaholm Bostad AB
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2020/290

§ 94 Val av lekmannarevisorer till dotterbolag Stallängens Bostad
AB
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Olof Sandberg och Tord
Viktorsson till ordinarie lekmannarevisorer och Ingegärd Rehn till
suppleant för det kommunala bolaget Stallängens Bostad AB från och
med extra bolagstämma 2020.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med ett beslut där
de vill inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende förvärv av
bolaget Stallängens Bostad AB.
Enligt bolagets tidigare ägardirektiv ska styrelsen inhämta
kommunfullmäktiges ställningstagande vid bildande av eller förvärv av
dotterbolag. Dessa ägardirektiv har dock ändrats av kommunfullmäktige 202008-31, så att när det gäller bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp beslutar
kommunstyrelsens om ställningstagande, under förutsättning att
fastighetsbolaget som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB.
Kommunstyrelsen beslutade § 116/2020, 2020-09-02 att som sitt
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget
Stallängens Bostad AB.
Då Stallängens Bostad AB efter förvärvet blir ett kommunalt ägt dotterbolag
måste ägaren (kommunfullmäktige) förrätta val av två lekmannarevisorer och
en suppleant. Kommunens revisorer har berett ärendet.
Förslag till beslut
- Revisorerna föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Jan Olof
Sandberg och Tord Viktorsson till ordinarie lekmannarevisorer och
Ingegärd Rehn till suppleant för det kommunala bolaget Stallängens
Bostad AB från och med extra bolagstämma 2020.
Beslutsunderlag
 Kommunens revisorers beslut § 2/2019 ”Val av lekmannarevisorer till
Stallängens Bostad AB, 559189-5353”, 2020-08-21.
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§ 95 Mötets avslutande
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet
avslutat klockan 19:38.
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