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2 Handlingar att anmäla 2021/12 

3 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy 
om "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB 

2020/406 

4 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysningen i Tidaholms kommun 

2020/317 

5 Beslut om överlåtelse av kommunal angelägenhet, 
gatubelysning, till Tidaholms Energi AB 

2021/244 

6 Beslut om ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 2021/243 

7 Beslut om utökad kommunal borgensram för Tidaholms 
Energi AB, pga gatubelysning 

2021/242 

8 Beslut om ändring i bolagsordning Tidaholms Energi 
AB, pga gatubelysning 

2021/246 

9 Beslut om ändring i ägardirektiv Tidaholms Energi AB, 
pga gatubelysning 

2021/245 

10 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022 

2021/191 

11 Fyllnadsval av ombud till Inera ägarråd efter Runo 
Johansson (L) 

2021/79 

12 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås Semesterby efter Runo Johansson 
(L) 

2018/409 

13 Beslut om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn 
(M) 

2018/403 

14 Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
efter Johan Liljegrahn (M) 

2018/403 

15 Mötets avslutande 2021/10 
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1. Allmänt om revision 
Revisionsplanen för 2021 innehåller förutom årets planerade granskningar utifrån 

genomförd riskanalys även en beskrivning av revisionens uppdrag, mål och 

arbetsformer samt huvuddelarna i arbetet med att komma fram till 

revisionsplanen för 2021.  

1.1 Revisorernas uppdrag och roll 

Det finns tre grundfunktioner i det kommunala ansvarssystemet – beslutande 

(fullmäktige), beredande och verkställande (styrelse, nämnder och beredningar) 

samt granskande (revisorer). 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva 

ansvarstagandet. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag 

och därigenom indirekt också 

för medborgarna. 

1.1.1 Kommunrevisorer  

För att ge underlag till 

kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning granskar och 

prövar revisorerna årligen, i 

den omfattning som följer av 

god revisionssed, all 

verksamhet som bedrivs inom 

nämnders och styrelsers 

verksamhetsområden. Med all 

verksamhet avses styrelsers 

och nämnders verksamheter 

som utförs inom deras 

verksamhetsområden, såväl i egen regi som av externa utförare. 

I enlighet med KL prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig.  

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagen (KL). Revisorerna ska granska 

och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är inte reglerad i lag eller 

föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas 

successivt över tiden i det praktiska revisionsarbetet. 

Förtroendevalda kommunrevisorer utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

Revisorerna avslutar sitt uppdrag när granskningen av det fjärde året i 

mandatperioden är slutförd och rapporterad. Revisorerna lyder direkt under 

kommunfullmäktige med ett årligt anslag. För revisorerna gäller ett av 

kommunfullmäktige fastställt reglemente. Revisorerna har interna sammanträden 

och träffar med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och 

nämnderna.  

Delårsrapport och årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, 

granskas årligen. Revisorerna ska även bedöma om resultaten i delårsrapporten 

och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. 

Revisorerna ska skriftligen uttala sig om detta, dels i uttalande över 

delårsrapporten och dels i revisionsberättelsen. 

Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen och fortlöpande under 

året i revisionsskrivelser. Revisorerna kan i revisionsberättelsen rikta anmärkning 

mot nämnderna, styrelsen och/eller enskilda förtroendevalda. Revisorerna skall 

med hänvisning till kommunallagen också i revisionsberättelsen i särskild 

uttalande ange om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

1.1.2 Lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorernas uppgift i de kommunala bolagen är att granska om 

bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om anvisningar 

från årsstämman följts.  

Lekmannarevisorernas uppdrag definieras i aktiebolagslagen. Uppdraget 

överensstämmer med uppdraget som förtroendevald revisor med ett väsentligt 

Källa:  
God Revisionssed 2018 
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undantag, lekmannarevisorerna ska inte granska om räkenskaperna är 

rättvisande. Detta åligger den auktoriserade revisorn i bolaget. Uppdragen för 

lekmannarevisorn och bolagets godkända/auktoriserade revisor överlappar delvis 

varandra vid granskningen av den interna kontrollen, som båda har uppdraget att 

granska och pröva. 

I helägda kommunala aktiebolag utser fullmäktige minst en lekmannarevisor. Hur 

många lekmannarevisorer som ska utses regleras i bolagsordningen. De 

lekmannarevisorer som fullmäktige utser i aktiebolag (helägda och delägda) väljs 

ur gruppen kommunens revisorer, dvs. med personsamband. Personsambandet 

skapar en naturlig koppling mellan dessa uppdrag. 

1.1.3 Sakkunnigt biträde 

Revisorerna biträds av 

sakkunniga i granskningsarbetet. 

Revisorerna anlitar själva 

sakkunniga och styr deras 

uppdrag. De sakkunnigas 

förhållningssätt, metoder och 

verktyg ska ha stöd i god revisionssed i kommunal verksamhet. Föreningen 

SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) lägger fast grundläggande 

principer för de sakkunniga i form av vägledningar och rekommendationer. Dessa 

tar sin utgångspunkt i god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Uppdraget omfattar biträde vid revisionsplanering samt granskning och 

bedömning av den kommunala verksamheten och av kommunens delårsbokslut 

och årsredovisning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed och 

kommunens revisionsreglemente och definieras närmare i särskilt uppdragsavtal. 

Biträdets uppgift är att genom planering, genomförande och rapportering av 

granskning ge de förtroendevalda revisorerna underlag för sin revisionsberättelse 

samt att ge sakkunniga råd i formuleringen av denna. 

1.1.4 Samordnad revision 

Samordnad revision mellan kommunförvaltningen och dess bolag är ett viktigt 

instrument för ägarens, d v s kommunfullmäktiges, kontroll och uppföljning. 

Inom den samordnade revisionen granskar kommunens revisorer kommunen 

som ägare, medan lekmannarevisorerna/revisorerna granskar bolaget/stiftelsen. 

Därmed kan en bred granskning ske av ägarstyrning och uppsikt, vilket ger 

fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala 

koncernen. Den samordnade revisionen ger förutsättningar att bedöma hur 

kommunen arbetar med ägarstyrning och förvaltningskontroll. Granskningen sker 

utifrån ett övergripande ägar-/styrperspektiv där kommunstyrelsens uppsikt är ett 

viktigt inslag.  

För att beakta helhetssyn i den kommunala verksamheten har revisorerna även 

samverkan och informationsutbyte med revisorer i kommunalförbund, finansiella 

samordningsförbund och andra kommunala företag. 

1.1.5 Revisionens mål 

En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv 

verksamhet är att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen 

blir föremål för revisorernas granskning.  

Målen i granskningen är att: 

- Genomföra revisionsinsatser med en hög kvalitet som bidrar till förbättringar 

och en ökad effektivitet i kommunens verksamhet.  

- Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt.  

- Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet och till 

kommunallagens intentioner.  

  

Källa: God Revisionssed 2018 
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1.2 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett 

revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i 

revisionsberättelsen. 

Revisionsprocessen är avslutad 

när fullmäktige fattat beslut i 

ansvarsfrågan.  

Revisionsprocessen är uppdelad i 

tre delar – planera, granska och 

bedöma. Revisorerna har ansvar 

för hela revisionsprocessen och 

beställer de granskningar m.m. 

som ska genomföras av de 

sakkunniga.  

1.2.1 Planera 

Revisionens resurser är begränsade och måste användas effektivt. I planeringen 

inhämtar revisionen och lekmannarevisionen på ett strukturerat sätt information 

om verksamheten och omvärlden för att göra aktiva val av granskningsinsatser, 

baserade på identifierade risker.  Granskningarna inriktas därför på väsentliga 

områden där det kan finnas risk att väsentliga fel uppstår som kan påverka 

verksamheternas inriktning, förvaltning och redovisning. Revisionsplanen ska 

därför bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Revisionsprocessens grundstomme är analysen av väsentlighet och risk. Syftet 

med en risk- och väsentlighetsanalys är att identifiera de största riskerna som 

finns inom väsentliga verksamheter, funktioner och processer i kommunen och 

som kan leda till ekonomiska, juridiska, verksamhetsmässiga och 

förtroenderelaterade konsekvenser.   

Riskerna identifieras och bedöms med utgångspunkt från revisionsuppdraget och 

ansvarsprövningen. Analysen av väsentlighet och risk utgår från revisionens 

syfte.  

Analysen startar med att fastställa 

väsentliga verksamhetsområden inom 

respektive nämnd och styrelse.  I 

analysen bedöms såväl externa som 

interna faktorer. Denna tar sin 

utgångspunkt i dels förändringar i 

omvärlden, dels den aktuella 

situationen i kommunen och 

fullmäktiges mål/uppdrag.  

Analysen görs i samverkan mellan de 

förtroendevalda revisorerna och 

sakkunniga biträden. Det är dock de förtroendevalda revisorerna som beslutar 

om vilka granskningsinsatser som ska göras samt inriktning och omfattning av 

dessa.  

Granskningens inriktning och omfattning grundar sig i huvudsak på en riskanalys 

och erfarenheter från tidigare års granskning.  

Revisionsplanen  

Utifrån riskanalysen prioriterar revisorerna och lekmannarevisorerna 

granskningsinsatser och beskriver dessa i revisionsplanen/granskningsplanen. 

Revisionsplanen omfattar hela den årliga granskningen. Planen kan även 

innehålla aktiviteter såsom informations-och utbildningsinsatser, uppsökande 

verksamhet samt dialog och kommunikation med styrelse och nämnder liksom 

med medborgare och media. 

Under året kan det dock uppstå situationer som innebär att revisorerna behöver 

prioritera om planerade granskningsinsatser. 

Källa: God Revisionssed 2018 
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1.2.2  Granska 

Granskningen är årlig och avser den 

verksamhet som sker under ett räkenskapsår. 

Revisionens granskning ska vara så 

omfattande att revisorerna årligen kan pröva 

och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga 

revisionsobjekt, dvs. de styrelser, nämnder och 

beredningar som ska granskas. Granskningen 

är avslutad när alla revisionsobjekt samt 

årsredovisningen är granskad. Den årliga granskningen består av tre delar. I alla 

delar av den årliga granskningen anlitar revisorerna och lekmannarevisorerna 

sakkunniga. 

Verksamhetsrevision 

Grundläggande/löpande granskning 

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma 

måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. Grundläggande granskning 

genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. 

Den grundläggande granskningen genomförs löpande under året och gäller 

granskning av samtliga styrelser och nämnder varje år. Granskningen genomförs 

genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning, 

nämnddialoger samt en uppföljning av tidigare års granskningar. 

En väsentlig del i den grundläggande granskningen är den granskning som 

revisorerna gör löpande under året utifrån sitt bevakningsansvar.  

Den grundläggande granskningen omfattar även dialoger med nämnder och 

styrelsen, där specifika frågeställningar tas upp.  

Fördjupande granskning 

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och 

där revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande 

granskningen inte är tillräcklig. Fördjupade granskningar är avgränsade och 

inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan genomföras inom 

hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning och intern kontroll samt 

räkenskaper. Fördjupade granskningar kan vara kommunövergripande, 

nämndgemensamma eller nämndspecifika. De kan även genomföras i 

samverkan mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens 

bolag eller med andra kommuners revisorer. 

Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga områden för kommunen som 

uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen.  

En fördjupad granskning kan också föregås av en förstudie av ett område för att 

skaffa ytterligare kunskap om verksamhetens resultat, risker och kontroll. Syftet 

med förstudien är att besvara frågan om en fördjupad granskning ska 

genomföras eller inte. 

Granskning av kommunens bolag och stiftelse 

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning 

av stiftelsen omfattar en grundläggande granskning av bolagen och stiftelsen. 

Utgångspunkt för granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrdokument. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en 

grundläggande granskning av hur bolagens/stiftelsens verksamhet förhåller sig till 

det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för 

styrning, uppföljning och intern kontroll.  

Lekmannarevisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- och 

väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende 

bolagen och/eller stiftelsen.  

Resultatet av revisionen sammanställs i en granskningsredogörelse som ligger till 

grund för lekmannarevisorernas uttalande i 

granskningsrapporten/revisionsberättelsen. Granskningsrapporten ska även 

fogas till revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. 
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Redovisningsrevision 

Krav på delårsrapport och utformning av densamma framgår av Kommunal 

Redovisningslag, KRL. I kapital 9, § 1 regleras att kommunen minst en gång 

under räkenskapsåret ska upprätta en delårsrapport för verksamheten från 

räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och 

högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen 

bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat om.  

Kommunen har även egna riktlinjer för årsredovisningens upprättande som ska 

följas. 

1.2.3 Pröva 

Fullmäktiges prövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen av 

nämndernas ansvarstagande grundas på revisorernas bedömning och uttalande i 

revisionsberättelser. 

Med det samlade resultatet av 

årets granskning som grund 

analyserar revisorerna 

tillsammans med sakkunniga om 

verksamheten i styrelser och 

nämnder är ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande, om 

räkenskaperna är rättvisande och 

om den interna kontrollen är tillräcklig. Under denna process beaktar revisorerna 

information som inhämtas från andra revisorer inom kommunens verksamhet – 

lekmannarevisorer/revisorer och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i 

kommunalförbund och finansiella samordningsförbund m fl.  

Analysen leder fram till revisorernas slutliga bedömning av revisionsobjektens 

ansvarstagande. Revisorerna kan 

1. tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, 

2. rikta anmärkning, 

3. avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. 

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form av ett 

särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret såväl 

kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för enskilda 

ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten. 

Ansvarsprövningen  

Om revisorerna riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet ska anledningen 

framgå i revisionsberättelsen. Vid anmärkning eller avstyrkan av ansvarsfrihet 

ska revisorerna i revisionsberättelsen hänvisa till en eller flera grunder av 

nedanstående och om de bedömer även hänvisa till en eller flera skador som har 

uppstått.  

- Bristande måluppfyllelse – verksamhet 

- Bristande måluppfyllelse – ekonomi 

- Ohörsamhet/obstruktion 

- Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 

- Brister i styrning och intern kontroll av verksamhet 

- Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi 

- Otillräcklig beredning av ärenden 

- Obehörigt beslutsfattande 

- Ej rättvisande redovisning.  

De händelser eller ageranden som revisorerna hänvisar till när de riktar 

anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet kan även ha medfört negativa effekter 

(skador) för kommunen. 

- Förtroendeskada eller annan immateriell skada 

- Ekonomisk skada 

- Verksamhetsskada. 

Dessa effekter (skador) kan i hög utsträckning påverka revisorernas bedömning 

av hur allvarlig kritiken blir. 

Källa: God Revisionssed 2018 
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1.2.4 Revisorerna kommunicerar 

Att kommunicera och skapa en bra dialog är grundläggande för ett effektivt 

revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse och bidrar till 

revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen öppen och 

tillgänglig. 

Revisorerna arbetar 

strategiskt med sin 

kommunikation.  

De identifierar och 

analyserar viktiga 

målgrupper och 

väljer olika sätt att 

kommunicera 

beroende på vad de vill uppnå. Revisorernas målgrupper är både interna (inom 

kommunens organisation) och externa (utanför kommunens organisation).  

Tillvägagångssättet att nå fram och utformandet av budskapen kan variera utifrån 

vilken målgrupp det rör sig om. Det handlar om information, kommunikation och 

dialog. Revisorerna kommer överens om med vilka, om vad och hur de ska 

kommunicera. Information förmedlar fakta och kunskap och bidrar till förståelse. 

Kommunikation kan ändra uppfattningar, förhållningssätt och attityder. Dialog är 

en förutsättning för ett ändrat beteende. 

1.3 Rätt till upplysningar 

Tillgången till fakta och information är grundläggande för revisionens oberoende. 

Revisorerna och deras sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver av 

styrelse, nämnder samt enskilda förtroendevalda för att kunna utföra sin 

granskning. Det gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med 

in i revisionens arbete, s.k. överförd sekretess. Motsvarande rätt till information 

har lekmannarevisorerna och deras sakkunniga i de kommunala aktiebolagen. 

Kommunens revisorer kan begära upplysningar av godkända/auktoriserade 

revisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag samt 

kommunalförbund, om upplysningarna behövs för revisionsuppdraget. I företagen 

gäller detta i de fall företaget omfattas av offentlighetsprincipen, dvs. när 

kommunen har ett dominerande inflytande över företaget. 

1.4 Yttranderätt och initiativrätt 

När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och deras 

sakkunniga alltid rätt att yttra sig. Revisorerna kan genom initiativrätten 

självständigt väcka ärende i styrelse eller nämnd om ärendet rör deras 

granskning. Revisorerna kan också använda initiativrätten om de bedömer att en 

styrelse eller nämnd inte behandlar granskningsresultat som revisorerna har 

lämnat.  

Ärenden som revisorerna initierar måste tas upp och behandlas. Revisorerna 

vänder sig med initiativrätten till det organ där man vill initiera ärendet och 

anmäler detta till ordföranden som för upp ärendet på dagordningen. Ett 

initiativärende i fullmäktige skall beredas i enlighet med kommunallagens regler. 

1.5 Oberoendet och självständighet 

Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer har betydelse för oberoendet. 

Oberoendet är viktigt för revisionens legitimitet och trovärdighet. Ett absolut 

oberoende finns dock inte, eftersom alla är individer i ett samhälle, i ett socialt 

sammanhang med kontakter och relationer. Med sitt förhållningssätt och 

agerande i uppdraget gör revisorerna sitt oberoende synligt och trovärdigt. Ett 

oberoende förhållningssätt och agerande tar sig uttryck i självständighet och 

objektivitet. Revisorerna har gemensamt och enskilt ansvar för att upprätthålla 

självständigheten. Självständigheten hindrar inte att revisorerna kan 

kommunicera och ha dialog om händelser, risker och andra omständigheter av 

vikt för granskningens inriktning och genomförande. Revisorerna slår vakt om sin 

självständighet i förhållande till dem som granskas, genom att självständigt: 

- välja vad som ska granskas, 

- välja angreppssätt för granskningens genomförande, 

- välja och anlita sakkunniga för granskningens genomförande, 

- göra analys och bedömningar och framföra dessa, 

Källa: God Revisionssed 2018 
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- pröva och uttala sig om ansvarsutövandet för styrelse och nämnder. 

1.6 Budget och förvaltning 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Fullmäktige svarar för att 

revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt 

kommunallagen och god revisionssed 

Revisorerna svarar själva för den förvaltning som de har i samband med 

revisionsuppdraget. Med förvaltning avses frågor som inte är direkt kopplade till 

granskningen, t.ex. upphandling av sakkunniga alternativt personalärenden, 

budget och redovisning, deltagande i nätverk och utbildning samt andra 

administrativa frågor. Det gäller även beslut om jäv. 

1.7 Kompetensutveckling 

Många av de verksamheter som kommunens nämnder ansvarar för genomgår 

relativt snabba förändringar och omfattande utvecklingsprocesser. Detsamma 

kan sägas om den kommunala revisionen som under senare år genomgått 

väsentliga förändringar. Revisorerna får löpande inbjudningar till seminarier, 

konferenser och nätverksträffar. Prioriteringar sker med följande utgångspunkter: 

- Utveckla det egna arbetssättet 

- Medverka till ökad kunskap och förståelse för den kommunala revisionens 

uppdrag och ansvar. 

- Utbildning med inriktning på kommunallagen och God revisionssed i 

kommunal verksamhet. 
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2 Revision i Tidaholms kommun  

2.1 Organisation 

Kommunrevisionen i Tidaholms kommun består av 5 förtroendevalda revisorer. 

Ordförande är Jan-Olof Sandberg och vice ordförande är Tord Viktorsson. 

Lekmannarevisorer har av kommunfullmäktige utsetts för mandatperioden t.o.m. 

2022 enligt följande: 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Energi AB 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Bostads AB  

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Elnät AB 

Till suppleant till lekmannarevisorer Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostads AB 

och Tidaholms Elnät AB utsetts Ingegärd Rehn. 

I Tidaholms kommun biträds revisorerna av Deloitte. Avtal med sakkunniga 

biträden innebär att Deloitte AB granskar delårårsbokslut, årsredovisning samt 

vid behov genomför de fördjupande granskningar som revisorerna finner 

påkallande. Deloitte ska även stödja revisorerna i den löpande revisionsarbete. 

2.2 Revisionsplan 2021-2022 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har tillsammans med 

sakkunniga biträden genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I analysen har 

ett flertal riskområden identifierats och dokumenterats i en separat rapport.  

Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat 

och sammanfört respektive revisors förslag och väsentlighetsanalys till en samlad 

revisionsplan för revisionsåret 2021-2022.  

Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare granskningar 

m.m.  

2.2.1 Fördjupande granskningar 

Mot bakgrund av revisorernas ekonomiska förutsättningar finns begränsade 

möjligheter till omfattande fördjupande granskningar. Totalt 2-3 fördjupande 

granskningar (ink. ev. förstudie) planeras under 2021-2022.  

De utvalda projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. 

Utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsanalys, tidigare granskningar, 

erfarenheter har nedan fördjupningsgranskningar planerats för 2021-2022.  

Granskningsområde, syfte och granskningsobjekt 

Kommunstyrelsens styrning och ledning (ink. uppsiktplikt). 

Syfte: Att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelse 

Arbetsmarknadsverksamhet 

Syfte: Att bedöma om kommunstyrelsen och social- och 

omvårdnadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för 

genomförande av arbetsmarknadsåtgärder. 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelse och social- och omvårdnadsnämnden. 

Barn och ungdomsvård  

Syftet: Att bedöma om social- och omvårdnadsnämnden bedriver barn- och 

ungdomsvården på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. 

Granskningsobjekt: Social- och omvårdnadsnämnden. 

Hantering av jävsärenden  

Syftet: Att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden har 

säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker hantering av ”jävs-ärenden”.  

Granskningsobjekt: Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden. 

Förändringar eller händelser som inträffar i omvärlden, i kommunen eller dess 

verksamheter kan påverka bedömningen av vad som utgör prioriterade risker. 

Det kan innebära att anpassningar av planering under året behöver göras.  

För att revisionen som genomförs ska vara aktuell och relevant behöver 

revisionens verksamhet därför kännetecknas av en hög grad av flexibilitet och 

anpassningsförmåga. Revisionsplanen kan komma att ändras och kompletteras 

med fler granskningar beroende på vad sker i och utanför kommunen. 
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Fördjupande granskningar genomförs löpande under revisonsåren. I 

förekommande fall genomför revisorerna egna förstudier/hearings, innan beslut 

att genomföra en fördjupad granskning fattas.  

2.2.2 Grundläggande granskning 

För att komma upp till kraven på grundläggande granskning av all verksamhet, 

som det utrycks i kommunallagen och god revisionssed, förutsätts att de valda 

revisorerna utför visst eget granskningsarbete vid sidan om granskningsarbetet 

som utförs genom sakkunniga biträden. Som ett led i löpande granskningar är det 

varje revisors ansvar: 

• Att följa och informera sig om kommunens verksamheter, i synnerhet 

verksamheter inom bevakningsområdet, samt att övergripande rapportera 

väsentliga iakttagelser sim gjorts exempelvis genom protokollsläsning 

• Ge uppslag till fördjupande granskningar 

• Ge uppslag för verksamhetsträffar och hearings 

Protokollsläsning 

Revisorerna har delat upp ansvaret att ta del av respektive nämnds protokoll och 

övrig aktuell dokumentation. Bevakningsansvaret är fördelat enligt följande:  

a. Kommunstyrelsen - Alla 

b. Barn- och utbildningsnämnd - Jan-Olof Sandberg 

c. Social – och omsorgsnämnd - Ingegerd Rehn, Ingegerd Rehn. 

d. Stadsbyggnadsnämnd - Örjan Persson 

e. Kultur- och fritidsnämnd - Kerstin Thuvesson. 

f. Nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg - Örjan Persson 

g. Bolagen – Tord Viktorsson. 

Dialoger med politiker och verksamhetsföreträdare (Hearing) 

Ett väsentligt led i den årliga granskningen är dialog och kommunikation med 

nämnderna, styrelsen samt verksamhetsföreträdare i syfte att hämta in kunskap 

om verksamhet och bilda underlag för vidare riskanalys. Dialoger kan även i vissa 

fall vara ett led i att inhämta ytterligare underlag för genomförandet av årets 

revision. Underlag från dialoger ger, tillsammans med andra 

granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. De ger också underlag till 

att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen och planeringen av revisionsarbetet 

kommande år. Sakkunnigt biträde svarar för dokumentation av iakttagelser och 

slutsatser som framkommer under dialoger och träffar. Revisorerna kommer även 

när så är påkallat i särskilda skrivelser ställa frågor till nämnderna. 

Dialogmötena med respektive nämnd kommer att genomföras i nov 2021.  

Verksamhetsbesök (genomförandet påverkas av rådande pandemin)  

Verksamhetsbesök planeras löpande under året i någon/några verksamheter. 

Syftet med besöken är att inhämta kunskap om verksamheten, vilket även kan 

bilda underlag för vidare riskanalys. Möte med nämndernas/styrelsens presidier 

genomförs under en till två dagar då samtliga revisorer träffar samtliga presidier.  

Vid mötena skall det finnas tid och utrymme att genomlysa särskilt viktiga frågor. 

Vid mötena deltar sakkunnigt biträde. Iakttagelser från verksamhetsbesök ska 

dokumenteras och utgör ett underlag vid ansvarsprövningen. Sakkunnigt biträde 

svarar för dokumentation.  

Kommunfullmäktige 

Ett övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela den 

kommunala organisationen. Som ett led i detta kommer revisorerna enligt 

schema närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.  

Regelbundet sker överläggningar med kommunfullmäktiges presidium. Vid behov 

har revisorerna möjlighet att använda sig av initiativrätten. 

Omvärldsbevakning 

Med uppdraget som revisor följer att på ett övergripande sätt följa utvecklingen i 

kommunen samt hålla sig a jour med förändringar som kan ha väsentlig inverkan 

på kommunens ekonomi och förutsättningar att driva olika verksamheter. 

Exempel på sådana områden kan vara; kommunal juridik, regional utveckling, 

demokratifrågor, integrationsfrågor, kommunikationer, äldreomsorg samt 

utbildningsfrågor. Sakkunnigt biträde har ett särskilt ansvar att följa och informera 

om förutsättningar som påverkar granskningsarbetets formella genomförande. 
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2.2.3 Redovisningsrevision 

Revision inriktas på väsentliga processer, belopp och poster. När nämndernas, 

styrelsens och bolagets ekonomiska redovisningar är fastställda upprättas 

riskanalyser per nämnd, styrelse och bolag. För bolagen genomförs ett separat 

granskning av bolagets auktoriserade revisor enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

Granskningen kommuniceras och samordnas med lekmannarevisorerna och 

deras sakkunniga biträde. 

Granskning av delårsbokslut 

Delårsrapport ska granskas och rapport skall lämnas för behandlingen i 

kommunfullmäktige. Granskningen ska belysa om resultatet i rapporten är 

förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Granskningen ska 

även syfta till att identifiera och kommunicera eventuella budgetavvikelser 

och/eller andra problem i ett tidigt skede. 

Granskning av bokslut/årsredovisning 

Bokslutet granskas med utgångpunkt med de risker som bedöms kvarstå med 

beaktande av iakttagelser från granskning av intern kontroll och delårsrapport. 

Kommunkoncernens årsredovisning granskas med beaktande av däri ingående 

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och 

noter. 

2.2.4 Lekmannarevision 

Lekmannarevisorernas utgångspunkter för granskningen i Tidaholms kommun är 

det kommunala ändamålet, bolagsordningen, ägardirektiv och andra 

styrdokument. Lekmannarevisorerna har att förhålla sig till och bedöma om 

kommunala bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt om bolaget intern kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorer kan också vid behov utifrån en riskbedömning genomföra 

fördjupande granskning av bolagen. 

2.2.5 Kommunikation 

Årets revisionsplan läggs ut på kommunens hemsida. Fullmäktige informeras om 

årets revisionsplan vid sitt maj alt. juni möte. Revisionsberättelser lämnas till 

kommunfullmäktige och omfattar kommunens samlade verksamhet. 

Revisionsberättelserna innehåller förslag i ansvarsfrågan samt uttalande om 

kommunens redovisning kan godkännas. De undertecknas av de förtroendevalda 

revisorerna. Granskningsresultaten kommuniceras via den årliga 

revisionsrapporten. Revisionen kommunicerar upprättade granskningsrapporter 

med de som blivit granskade. Fördjupade granskningsrapporter läggs ut på 

kommunens hemsida. 

 

TIDAHOLM 

Juni 2021 

 

 

Kommunens revisorer 

Jan-Olof Sandberg  Tord Viktorsson  Ingegärd Rehn  

Kerstin Thuvesson  Örjan Persson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/406 

§ 170 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy om 
"Huskurage" i Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen om införande av policy "Huskurage" i Tidaholms Bostads AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att införa Huskurage i 
bolagets samtliga bostadsfastigheter. 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna 
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i 
trapphusen. 

- Tidaholms Bostads AB ska utreda möjligheten att använda sig av det 
material som Huskurage tillhandahåller. 

- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av 
användandet av huskurage och länka till dess hemsida. 

 
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att 
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som 
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta 
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns 
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för 
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på 
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten. 
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att 
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket 
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen 
vid misstänkt våld.   
 
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58 
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.  
 
Motionen har skickats på remiss till Tidaholms Bostads AB som framhåller att 
de ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även 
beslutat att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med 
Huskurage och Kvinnohuset Tranan i Skövde.  
 
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av 
ovanstående om det finns möjlighet under år 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare 
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu 
har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt 
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa 
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD 
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt 
koncept tas fram för arbetet.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre 
förslag redan har påbörjats.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun 
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt 
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns 
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om 
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material 
finns.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 82/2021 ”Beslut om 

besvarande av Motion - införande av policy om "Huskurage" i 
Tidaholms Bostads AB”, 2021-06-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund,  
2021-06-11. 

 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, Tidaholms 
Bostads AB:s VD Mattias Andersson, 2021-03-02. 

 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25. 
 Motion - införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB, 

2020-11-27. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/406 

§ 82 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy om 
"Huskurage" i Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-). har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tidaholm Bostad Ab ska utreda möjligheten att införa Huskurage i 
bolagets samtliga bostadsfastigheter. 

- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna 
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i 
trapphusen. 

- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att använda sig av det 
materialet som Huskurage tillhandahåller. 

- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av 
användandet av huskurage och länkar till dess hemsida 
www.huskurage.se 

 
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att 
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som 
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta 
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns 
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för 
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på 
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten. 
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att 
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket 
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen 
vid misstänkt våld.   
 
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58 
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.  
 
Motionen har skickats på remiss till Tidaholm Bostad AB som framhåller att de 
ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat 
att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med Huskurage 
och Kvinnohuset Tranan i Skövde.  
 
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av 
ovanstående om det finns möjlighet under 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare 
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt 
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga 
hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa 
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD 
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt 
koncept tas fram för arbetet.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre 
förslag redan har påbörjats.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun 
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt 
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns 
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om 
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material 
finns.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om införande av policy 

"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-
11. 

 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, TBAB:s VD 
Mattias Andersson, 2021-03-02. 

 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25. 
 Motion- införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB, 

2020-11-27. 

20



 1/2

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-11 
 
Ärendenummer 
2020/406 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- beslut om motion om införande av policy 
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB 
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) . har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där 
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tidaholm Bostad Ab ska utreda möjligheten att införa Huskurage i 
bolagets samtliga bostadsfastigheter. 

- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna 
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i 
trapphusen. 

- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att använda sig av det 
materialet som Huskurage tillhandahåller. 

- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av 
användandet av huskurage och länkar till dess hemsida 
www.huskurage.se 

 
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att 
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som 
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta 
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns 
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för 
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på 
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten. 
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att 
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket 
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen 
vid misstänkt våld.   
 
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58 
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.  
 
Beslutsunderlag 
 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, TBAB:s VD 

Mattias Andersson, 2021-03-02. 
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25. 
 Motion- införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB, 

2020-11-27. 
 
Utredning 
Motionen har skickats på remiss till Tidaholm Bostad AB som framhåller att de 
ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med Huskurage 
och Kvinnohuset Tranan i Skövde.  
 
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av 
ovanstående om det finns möjlighet under 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare 
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu 
har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt 
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga 
hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa 
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD 
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt 
koncept tas fram för arbetet.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre 
förslag redan har påbörjats.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun 
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt 
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns 
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om 
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material 
finns.  
 
Barnrättsbedömning 
Införande av Huskurage och dess metod att uppmana grannar att knacka på 
men också att snabbt larma polisen kan medföra att en pågående 
våldssituation i ett hem avbryts. Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt 
position och att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer är sedan 1 juli 
2021 straffbart i och med den nya bestämmelsen i brottsbalken om brottet 
barnfridsbrott. Ett barn som får bevittna våld är således ett brottsoffer. Att ha 
bevittnat våld innebär i detta sammanhang även när barnet inte sett, men hört 
våldet. Barnen kan även själva bli utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.  
Det är därför viktigt att framhålla vikten av att ta kontakt med kommunens 
socialtjänst vid oro för att ett barn blir utsatt för våld och/eller får bevittna våld. 
Vid misstanke om att barnet far illa ska det göras en orosanmälan. Det går 
även att ringa socialtjänsten för att be om råd.  
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att införandet av huskurage skulle 
bidra till att stärka enskilda barns rätt till stöd och hjälp, och att förslaget går i 
linje med barnkonventionens intentioner att stärka barnrätten. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
bifalla motionen om införande av policy "Huskurage" i Tidaholm Bostad 
AB 

 
Sändlista 
Tidaholm Bostad AB
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Tidaholm 2021-03-02 

 
 
 
 

Tidaholms kommun                                                                            
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Yttrande ang. införande av policy ”Huskurage” i Tidaholms Bostads AB 
 
 
Tidaholms Bostads AB besvarar inkommen motion enligt följande. 
Styrelsen i TBAB har haft en genomgång kring Huskurage projektet och ställer sig positiva 
till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat att ge VD i uppdrag att arbeta 
fram ett koncept i samarbete med Huskurage och Kvinnohuset Tranan i Skövde.  
 
TBAB kommer att utreda och införa en kombination av ovanstående om det finns möjlighet 
under 2021. 
 
Gällande Tidaholms kommuns roll i motionen kring Huskurage överlåter vi det till Tidaholms 
kommun. 
 
 
 
Tidaholms Bostads AB 
 
 
 
Mattias Andersson, VD 
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 1 2021 2021-02-25 

1 

   
 

Plats och tid: Smedjegatan 18, Tidaholm, samt digitalt över Teams klockan 
13.00-17.00  

  
Beslutande: Ingela Backman  
 Lennart Axelsson 
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren  
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll  
 Michael Brisman  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, HR 

 
 
§ 1 
  
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar 
styrelsemötet för öppnat. 
 
§ 2 
 
Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen.  
 
 
§ 3 
 
Val av justerare  
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Michael Brisman till justerare. Justering via digital signering 
 
 
§ 4 
 
Ekonomi 2020 
 
Ekonomiansvarig Johannes Larsson redogör för 2020 års resultat, 
konstaterar att det är bättre än budget och redogör för avvikelserna.  
 
VD redogör för preliminära resultatet för januari 2021 och 
konstaterar att resultat för januari är bättre än budget. 

Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 1 2021 2021-02-25 

2 

 
Resultatrapport kommer att sändas ut efter färdigställande. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 5 
 
VD-rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Fastigheter 
• Löpande verksamhet 

 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 6 
 
Huskurage 
 
Genomgång av inkommen motion till Tidaholms kommunfullmäktige 
om införande av Huskurage i Tidaholms bostads AB:s verksamhet. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Ge VD i uppdrag: 
Att besvara motionen kring Huskurage.  
Att utreda möjligheten att införa Huskurage i våra verksamheter 
Att arbeta fram ett förslag på samarbete med Kvinnohuset Tranan 
ihop med projektet Huskurage. 
 
 
§ 7 
 
Samrealskolan 
 
Samrealskolan kommer att säljas via mäklare inom kort. Diskussion 
förs om hur bolaget ska agera.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Uppdra åt VD att meddela säljare att bolaget drar tillbaka intresset 
för köp av fastigheten. 
 
 
 
 

Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (3)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 1 2021 2021-02-25 

3 

§ 8 
 
Styrelseenkät 2020 
 
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av 
styrelseenkät för året 2020. Resultatet av enkäten är bra och visar 
att styrelsearbetet fungerar mycket bra.  
 
Styrelsen beslutar att: 

• På strategidagar under 2021 föra dialog kring eventuella 
ledamöter med fackkompetens i styrelsen 

• Lägga styrelseenkäten 2020 till handlingarna 
 
 
§ 9 
 
Styrelsemöten 2021 
 
25/3 Årsredovisning 2020  
26/4 Bolagsstämma & Konstituerande möte  
27-28/5 Strategidagar  
2/9  Styrelsedag, budgetförutsättningar  
7/10 Budgetbeslut  
16/12 Styrelsemöte  
 
 
§ 10 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
 
§ 11 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
Linda Göransson 
TEAB 
 
Justeras via digital signering av Michael Brisman, Ingela Backman 
och Linda Göransson. 
 

Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77
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2020  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2020  
Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2020  Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2020  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2019 2019 Utfall 

December December tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack December

2 032 100,0% 1 982 100,0% 50 23 808 % 23 786 100,0% 22 23 190 2 748
-1 106 54,4% -990 49,9% -116 -8 998 -37,8% -10 546 -44,3% 1 548 -10 094 -924

-325 16,0% -241 11,9% -84 -3 344 -14,0% -2 892 -12,2% -452 -3 142 -427
-452 22,2% -377 18,6% -75 -4 012 -16,9% -4 525 -19,0% 513 -4 146 -302
149 -7,3% 374 -18,4% -225 7 454 31,3% 5 823 24,5% 1 631 5 808 1 095

-380 0,18700787 -301 0,14813 -79 -4 218 -3 612 -606 -3 201 -494
-231 11,4% 73 -3,6% -304 3 236 13,6% 2 211 9,3% 1 025 2 607 601
-66 0,03248031 -71 0,034941 5 -816 -852 36 -758 -215

-297 14,6% 2 -0,1% -299 2 420 10,2% 1 358 5,7% 1 062 1 848 386

2020 Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2020  
Budget

Avvikelse mot 
budget 2020 Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2020  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget

December December tkr Ack Ack tkr

86 86 607 607
-10 -10 -90 -90

0 -34 -34
-2 -2 -6 -6
74 74 477 477

-22 -22 -177 -177
52 52 300 300
-4 -4 -187 -187
48 0 48 113 0 113

Resultat efter finansnetto

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader

Resultat SBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat efter finansnetto

2020 Resultat Tidaholms Energi JL
Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/317 

§ 160 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysningen i 
Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen, 

 ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm enligt 
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB, samt efter 
annonsering om tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-03 (§ 100/2020) föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala gatubelysningen till 
Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt att 
ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt upprättat 
underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att sälja den 
kommunala gatubelysningen till TEAB. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse av 
kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett ovanstående och har 2021-04-22  
(§ 61/2021) beslutat att överlämna upprättad utredning som svar på 
kommunstyrelsens begäran om komplettering i ärendet.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden har 
utrett och besvarat de frågor som var anledningen till att kommunstyrelsens 
arbetsutskott återremitterade ärendet. Kommunledningsförvaltningen 
instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömningar och anser att 
återremissen är besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen ska besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens 
ursprungliga förslag, dock med tillägget att ingåendet av driftsavtal ska 
annonseras i förväg enligt 10 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145, LOU).  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyren besluta att: 
- föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 

gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid 
överlåtelsedagen, 

- ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm 
enligt upprättat underlag, under förutsättning att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB, samt efter annonsering om 
tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU. 

- Tony Pettersson (S) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 

gatubelysning efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman,  
2021-05-17. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2021 ”Beslut om 
komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, 2021-04-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21. 

 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.  

 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04. 
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Tidaholms Energi AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-17 
 
Ärendenummer 
2020/317 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning efter 
återremiss 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-03 (§ 100/2020) att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen till 
Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt att 
ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt upprättat 
underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att sälja den 
kommunala gatubelysningen till TEAB. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse av 
kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett ovanstående och har 2021-04-22 (§ 
61/2021) beslutat att överlämna upprättad utredning som svar på 
kommunstyrelsens begäran om komplettering i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2021 ”Beslut om 

komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, 2021-04-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21. 

 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.  

 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04. 
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 
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Utredning 
Av den rättsutredning, daterad 2020-10-13, som låg till grund för återremissen 
framgår att samhällsbyggnadsnämnden behövde komplettera underlaget med 
följande: 

- Genomgång av ägarförhållandena för att se om dessa påverkar 
överlåtelsen (fastighetsrätt)  

- Komplettering med uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden avser 
säkerställa att överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet 
statsstöd (konkurrensrätt).  

- Komplettering med utredning om vilka befogenheter förvaltningen har 
att besluta om en projektering ska ske på belysningsanläggning som i 
det läget ägs av en annan part, dvs. TEAB. Om utredningen visar att 
det skulle vara möjligt krävs även en komplettering av om det är 
förvaltningen, nämnden eller annan kommunal instans som har rätt att 
besluta om detta samt om hur kommunens investeringsprocess 
påverkar ett sådant ärende. En liknande genomgång krävs av de 
bilagda matriserna där olika ansvarsområden framgår 
(ägarförhållandena). 

 
Vidare framgick av beslutet att samhällsbyggnadsnämnden behövde 
komplettera underlaget med en jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om 
investeringen genomförs av kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut till en utredning av 
förvaltningen (tjänsteskrivelse 2021-03-12). Under varje rubrik redogörs för 
vad som framgår av samhällsbyggnadsnämndens utredning i de olika 
områdena. 
 
Ekonomisk jämförelse 
På investeringssidan finns behov av investeringar inom gatljus på mer än 10 
miljoner kr den närmaste tiden. Bedömningen är att den investeringsplan som 
nu ligger för Tidaholms kommun 2021-2031 redan har behov specificerade, 
som riskerar att prioriteras bort. Tidigare angivna nivåer på årlig 
investeringstakt som kan nås utan att öka belåningsgrad bedöms överstigas 
vad gäller majoriteten av de kommande åren, detta utan att någon större 
kommunal verksamhetsutökning såsom en ny skola finns med i bedömningen.  
 
För 2021 har maximalt 1 miljon kr för detta ändamål inom ramen för gata/park 
underhållspott avsatts, vilket utifrån ovan bedömning gör att dessa viktiga 
miljöinvesteringar får vänta i mer än 10 år. Att då låta TEAB genomföra 
investeringen snabbare via ett incitamentsavtal bedöms därför som 
fördelaktigt.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte finns någon total 
jämförelse mellan om kommunen skulle genomföra de planerade och 
nödvändiga investeringarna istället för bolaget. Att försälja gatubelysningen till 
bolaget och låta dem genomföra investeringen innebär att kommunen betalar 
en avgift till bolaget istället för att få kostnader i form av ränta och 
avskrivningar för kommunen. Enligt Samhällsbyggnadsnämnden utredning 
framgår att det finns synergieffekter som kommer minska kostnaderna för 
både bolaget och Kommunen vilket skulle innebära att detta är en ekonomisk 
fördelaktig affär. 
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I kommunens redovisning och anläggningsregister är en anläggning 
bokförd som "gatubelysning" och den har värdet 4000 tkr. När det 
gäller övrig gatubelysning behövs en värdering av hur stor del av 
genomförda investeringar som är gatubelysning. 
 
Fastighetsrätt 
I princip all kommunal gatubelysning är idag belägen på kommunal mark, inte 
på privatägd, och utgör därmed fastighetstillbehör. I dagsläget ser 
samhällsbyggnadsnämnden inte någon risk i att befintlig belysning utgör 
fastighetstillbehör, då det inte finns några planer att avyttra någon kommunal 
mark där gatubelysning är belägen.  
 
Vidare innebär den föreslagna överlåtelsen av gatubelysning till TEAB att 
befintliga belysningspunkter efterhand kommer att bytas ut av TEAB till nya 
anläggningar, och därmed inte längre utgöra fastighetstillbehör, då de nya 
belysningspunkterna kommer att ses som lös egendom anlagd och ägd av 
TEAB på kommunal mark. TEAB ser inte heller några direkta risker med detta.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att återremissen i denna del därmed är 
besvarad.  
 
Konkurrensrätt 
Samhällsbyggnadsnämnden ser att rätt incitament nås om ägandet av hela 
anläggningen flyttas över till TEAB. Syftet är inte att flytta en värdefull tillgång 
utan att ge rätt gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön. 
Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att frågan om marknadsvärde 
kontra bokfört värde i viss mån är sekundär.  
 
Vidare innebär de åtaganden hos TEAB som följer av det föreslagna 
upplägget att stora delar av anläggningen byts ut av TEAB inom bara några 
år, då nuvarande anläggning bedöms vara i förhållandevis stort 
investeringsbehov. Att befintlig anläggning vid överlåtelsetillfället därför skulle 
ha ett marknadsvärde som nämnvärt överstiger det bokförda värdet bedöms 
som mindre sannolikt, och det bedöms snarare bli upp till TEAB att efter 
överlåtelsen höja anläggningens värde genom egna investeringar. Värt att 
nämna är även att ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna 
redan idag delvis ägs av TEAB, vilket gör att ett teoretiskt marknadsvärde på 
de delar av anläggningen som faktiskt överlåts bedöms vara beroende av att 
det just är TEAB som köper, och därmed svårt att värdera högre än det 
bokförda värdet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att begära komplettering med 
uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden avser att säkerställa att 
överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet statsstöd enligt EU:s 
regler om statsstöd. Ett sätt att ge otillåtet stöd är att sälja en tillgång för lägre 
pris än marknadsvärdet. Att syfte inte är att flytta en värdefull tillgång utan att 
”ge rätt gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön” har 
härvid inte någon betydelse. 
 
Det betyder att ett sätt att säkerställa att försäljning inte sker till underpris är 
att fastställa marknadsvärdet. Samhällsbyggnadsnämnden har inte fastställt 
marknadsvärdet men har konstaterat att nuvarande anläggning är i 
förhållandevis stort investeringsbehov samt att TEAB delvis redan äger 
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ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna och därmed bedömt 
att risken att marknadsvärdet nämnvärt överstiger det bokförda värdet som 
osannolikt.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att samhällsbyggnadsnämnden motiverat 
varför det inte är nödvändigt att fastställa marknadsvärde och instämmer i 
bedömningen. Återremissen är därmed besvarad i denna del.  
 
Ägarförhållandena 
Begreppet projektering i rapporten skall inte sammanblandas med 
projektering/planering som återfinns i kommunens investeringsprocess. I detta 
fall avses det ”praktiska genomförandet i en byggprocess” dvs. ta fram 
ritningar, beskrivningar och tekniska utredningar som skapar ett underlag för 
vad man vill införskaffa för typ av belysning och hur den skall byggas. I syfte 
att undvika sammanblandning ändras rapportens begrepp projektering till 
teknisk utredning. Att bedriva en teknisk utredning tillsammans mellan 
parterna bedöms som ändamålsenligt i detta ärende. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att återremissen i denna del därmed är 
besvarad. 
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning. 
 
Utredningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett och besvarat de frågor som var 
anledningen till att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet. 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens 
bedömningar och anser att återremissen är besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen ska besluta 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens 
ursprungliga förslag, dock med tillägget att ingåendet av driftsavtal ska 
annonseras i förväg enligt 10 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145, LOU).  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- föreslå kommunfullmäktige att besluta att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen, 

- ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm enligt 
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB, samt efter 
annonsering om tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tidaholms Energi AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/407 

§ 61 Beslut om komplettering i ärende om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad 
utredning som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om 
komplettering i ärendet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat 
samhällsbyggnadsnämndens förslag kring ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning för komplettering kring juridiska och ekonomiska 
frågeställningar. 
 
Förvaltningen har upprättat en utredning i form av en tjänsteskrivelse, 
innehållandes bedömningar kring de frågor som lyfts i kommunledningens 
rättsutredning daterad 2020-10-13, vilken avser att besvara 
kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om komplettering. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
överlämna upprättad utredning som svar på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts begäran om komplettering i ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 ”Beslut 

om komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, 2021-04-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut om ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11. 

 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 

 Promemoria angående fråga om överföring av 
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-12 
 
Ärendenummer 
2020/407 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Johan Elgh     
0502-60 60 85 
johan.elgh@tidaholm.se 
 
 
Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat 
samhällsbyggnadsnämndens förslag kring ändrat ansvarsförhållande för 
gatubelysning för komplettering kring juridiska och ekonomiska 
frågeställningar. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut om ändrat 

ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11. 
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 

till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26 
 
Utredning 
Det huvudsakliga syftet med det föreslagna upplägget i ”ändrat 
ansvarsförhållande för gatubelysning” är att skapa strategiskt smarta 
gränssnitt med rätt incitament och kompetensfördelning, för att sänka 
kostnader och nå en lägre miljöpåverkan.  
 
På investeringssidan finns behov av investeringar inom gatljus på mer än 10 
MSEK den närmaste tiden. Bedömningen är att den investeringsplan som nu 
ligger för Tidaholms kommun 2021-2031 redan har behov specificerade, som 
riskerar att prioriteras bort. Tidigare angivna nivåer på årlig investeringstakt 
som kan nås utan att öka belåningsgrad bedöms överstigas vad gäller 
majoriteten av de kommande åren, detta utan att någon större kommunal 
verksamhetsutökning såsom en ny skola finns med i bedömningen.  
 
För 2021 har maximalt 1 MSEK för detta ändamål inom ramen för gata/park 
underhållspott avsatts, vilket utifrån ovan bedömning gör att dessa viktiga 
miljöinvesteringar får vänta i mer än 10 år. Att då låta TEAB genomföra 
investeringen snabbare via ett incitamentsavtal bedöms därför som 
fördelaktigt.  
 
Att denna typ av investeringar ligger inom ramen för TEAB naturliga 
omfattning borgar för synergieffekter i själva upphandlingsfasen. Givet 
inköpskraft, kompetens och synergi i planering bedöms alltså en investering 
av gatljus kunna optimeras i TEAB regi kontra Tidaholms kommun. 
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Avseende driften finns flera andra synergiaspekter. TEAB genomför redan 
idag tillsyn och skötsel. Att då i samband med exempelvis en 
funktionsrondering direkt genomföra insatser som idag ligger på Tidaholms 
kommun kortar ledtider och effektiviserar utförandet. Vidare kan exempelvis 
utrustning och maskiner nyttjas mer effektivt. 
 
Syftet med modellen är att skapa en transparent prissättning där båda parter 
tjänar på modellen. Det finns framförallt energikostnader som idag är helt 
onödiga kostnader. En annan vinnare är klimatet och miljön i och med att 
gamla dåliga energi-ineffektiva armaturer byts ut. 
 
Förvaltningen gör följande bedömningar kring de frågor som lyfts i 
rättsutredningen daterad 2020-10-13. 
 
Kommunalrätt 
Förvaltningen instämmer i den bedömning som kommunledningen gör 
gällande kommunalrättsliga frågor, och att överlåtelsen av gatubelysning i sig 
inte strider mot det kommunalrättsliga regelverket. Förvaltningen har ingen 
synpunkt kring kravet hos TEAB att bolaget bör ändra bolagsordning eller sina 
ägardirektiv, mer än att detta, så som föreslås i rättsutredningen, rimligtvis 
sker i samband med en överlåtelse av gatubelysningen. 
 
Fastighetsrätt 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att den belysning som kommunen 
idag äger och är belägen på av kommunen ägd mark utgör fastighetstillbehör, 
enligt gällande rättsordning. Förvaltningen kan vidare konstatera att i princip 
all kommunal gatubelysning idag är belägen på kommunal mark, och ej på 
privatägd, och därför utgör fastighetstillbehör.  
 
I dagsläget ser inte förvaltningen någon risk i att befintlig belysning utgör 
fastighetstillbehör, då det inte finns några planer att avyttra någon kommunal 
mark där gatubelysning är belägen. Vidare så innebär den föreslagna 
överlåtelsen av gatubelysning till TEAB att befintliga belysningspunkter 
efterhand kommer att bytas ut av TEAB till nya anläggningar, och därmed inte 
längre utgöra fastighetstillbehör, då de nya belysningspunkterna kommer att 
ses som lös egendom anlagd och ägd av TEAB på kommunal mark.  
 
Efter dialog med TEAB ser det kommunala bolaget inga direkta risker kring 
ägande av befintlig belysning, som ej är gällande mot tredje part. 
 
Upphandlingsrätt 
Förvaltningen instämmer i den bedömning som görs i rättsutredningen samt 
promemorian, att eventuella upphandlingsrättsliga risker bedöms som låga, 
och har inget mer att tillägga. 
 
Konkurrensrätt 
Förvaltningen ser att rätt incitament nås om ägandet av hela anläggningen 
flyttas över till TEAB. Syftet är inte att flytta en värdefull tillgång utan att ge rätt 
gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön. Utifrån detta gör 
förvaltningen bedömningen att frågan om marknadsvärde kontra bokfört värde 
i viss mån är sekundär.  
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Vidare innebär de åtaganden hos TEAB som följer av det föreslagna 
upplägget att stora delar av anläggningen byts ut av TEAB inom bara några 
år, då nuvarande anläggning bedöms vara i förhållandevis stort 
investeringsbehov. Att befintlig anläggning vid överlåtelsetillfället därför skulle 
ha ett marknadsvärde som nämnvärt överstiger det bokförda värdet bedöms 
som mindre sannolikt, och det bedöms snarare bli upp till TEAB att efter 
överlåtelsen höja anläggningens värde genom egna investeringar. Värt att 
nämna är även att ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna 
redan idag delvis ägs av TEAB, vilket gör att ett teoretiskt marknadsvärde på 
de delar av anläggningen som faktiskt överlåts bedöms vara beroende av att 
det just är TEAB som köper, och därmed svårt att värdera högre än det 
bokförda värdet.  
 
Risker kring marknadsvärde kontra bokfört värde bedöms slutligen minimeras 
i och med förslaget på en klausul i avtalet om att kommunen vid varje tillfälle 
under 10 år kan köpa tillbaka anläggningen för bokfört värde, samt att 
kommunen är 100% ägare av TEAB, vilket visserligen kan ändras i framtiden, 
men då finns som sagt möjligheten att använda sig av återköpsklausulen. 
 
Ägarförhållandena 
Begreppet projektering i rapporten skall inte sammanblandas med 
projektering/planering som återfinns i kommunens investeringsprocess. I detta 
fall avses det ”praktiska genomförandet i en byggprocess” dvs ta fram 
ritningar, beskrivningar och tekniska utredningar som skapar ett underlag för 
vad man vill införskaffa för typ av belysning och hur den skall byggas. I syfte 
att undvika sammanblandning ändras rapportens begrepp projektering till 
teknisk utredning. Att bedriva en teknisk utredning tillsammans mellan 
parterna bedöms som ändamålsenligt i detta ärende. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad 
utredning som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om 
komplettering i ärendet. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/317 

§ 126 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse 
av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-09-03 (§ 100/2020) beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen 
till Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt 
att ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt 
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB.  
 
Till grund för beslutet ligger bl.a. en rapport från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB ”Färdigt ljus i 
Tidaholm” (nedan rapporten).  
 
I rapporten anges (avsnitt 13, s. 8) att samverkan med Varberg har gett flera 
bra erfarenheter och dokument. Varbergs kommun ska härvid ha hanterat de 
juridiska aspekterna när det gäller t.ex. upphandling. I beslutsunderlaget finns 
dock inte någon dokumentation med från Varbergs kommun som berör de 
rättsliga aspekterna eller något annat.  
 
Kommunledningsförvaltningen har efterfrågat vilken dokumentation som finns i 
ärendet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och därvid inhämtat en 
promemoria angående fråga om överföring av belysningsanläggningar. 
Promemorian är skriven av advokater vid MAQS advokatbyrå i Göteborg och 
såvitt framgår beställd av Varberg Energi AB (VEAB). 
 
Advokaterna går igenom de rättsliga förutsättningarna för ett förslag i 
Varbergs kommun benämnt ”Färdigt ljus” som i huvuddrag beskrivs som att 
VEAB övertar äganderätten till befintliga belysningsanläggningar från 
Varbergs kommun samtidigt som hamn- och gatuförvaltningen fortsatt har 
rådighet över anläggningarna. Såvitt framgår av underlaget är upplägget 
detsamma som, eller mycket likt, samhällsbyggnadsnämndens förslag varför 
genomgången av de rättsliga förutsättningarna är relevanta även i Tidaholms 
fall (se även avsnitt 13, s. 8, rapporten). 
 
Det framgår av promemorian att ärendet involverar följande legala 
rättsområden: kommunalrätt, fastighetsrätt, upphandlingsrätt, skatterätt och 
konkurrensrätt.  
 
Sammanfattningsvis anser advokatbyrån följande (s. 3 promemorian):  

- det finns inte några kommunalrättsliga hinder för överlåtelsen  
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

- genom överlåtelsen kommer Varbergs kommun att behöva anskaffa 
belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig 
upphandling 

- överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett 
upphandlingsperspektiv, som kan minimeras genom föreslagna 
åtgärder 

- Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta 
belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man 

- underprisöverlåtelsen (Varbergs kommun avsåg överlåta 
belysningsanläggningen till bokfört värde) kan konkurrensrättsligt 
innebära ett förbjudet statligt stöd 

- parterna rekommenderas att vända sig till en revisor i frågan om det 
finns redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra 
fastighetstillbehör skilt från fastigheterna 

 
I rättsutredning 2020-10-13 görs en genomgång av de råd som ges i 
promemorian för att minska vissa legala risker, utifrån uppgifterna i 
samhällsbyggnadsnämndens rapport. Genomgången visar att komplettering 
krävs i ärendet.  
 
Kommunledningsförvaltningen önskar även en komplettering med en 
jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om investeringen genomförs av 
kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.  
 
Ärendet behöver beredas ytterligare. Kommunledningsförvaltningen anser att 
samhällsbyggnadsnämnden behöver ta ställning till de frågeställningar som 
anges i rättsutredning 2020-10-13 samt komplettera med en jämförelse av de 
ekonomiska skillnaderna.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet 
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt 
jämförelse av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21. 
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 

till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat 

ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.  
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04. 
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-10-21 
 
Ärendenummer 
2020/317 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-09-03 (§ 100/2020) beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen 
till Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt 
att ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt 
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB.  
 
Till grund för beslutet ligger bl.a. en rapport från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB ”Färdigt ljus i 
Tidaholm” (nedan rapporten).  
 
Beslutsunderlag 
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning 

till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat 

ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.  
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04. 
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09. 
 Promemoria angående fråga om överföring av 

belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26. 
 
Utredning 
I rapporten anges (avsnitt 13, s. 8) att samverkan med Varberg har gett flera 
bra erfarenheter och dokument. Varbergs kommun ska härvid ha hanterat de 
juridiska aspekterna när det gäller t.ex. upphandling. I beslutsunderlaget finns 
dock inte någon dokumentation med från Varbergs kommun som berör de 
rättsliga aspekterna eller något annat.  
 
Kommunledningsförvaltningen har efterfrågat vilken dokumentation som finns i 
ärendet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och därvid inhämtat en 
promemoria angående fråga om överföring av belysningsanläggningar. 
Promemorian är skriven av advokater vid MAQS advokatbyrå i Göteborg och 
såvitt framgår beställd av Varberg Energi AB (VEAB). 
 
Advokaterna går igenom de rättsliga förutsättningarna för ett förslag i 
Varbergs kommun benämnt ”Färdigt ljus” som i huvuddrag beskrivs som att 
VEAB övertar äganderätten till befintliga belysningsanläggningar från 
Varbergs kommun samtidigt som hamn- och gatuförvaltningen fortsatt har 
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rådighet över anläggningarna. Såvitt framgår av underlaget är upplägget 
detsamma som, eller mycket likt, samhällsbyggnadsnämndens förslag varför 
genomgången av de rättsliga förutsättningarna är relevanta även i Tidaholms 
fall (se även avsnitt 13, s. 8, rapporten). 
 
Det framgår av promemorian att ärendet involverar följande legala 
rättsområden: kommunalrätt, fastighetsrätt, upphandlingsrätt, skatterätt och 
konkurrensrätt.  
 
Sammanfattningsvis anser advokatbyrån följande (s. 3 promemorian):  
 

- det finns inte några kommunalrättsliga hinder för överlåtelsen  
- genom överlåtelsen kommer Varbergs kommun att behöva anskaffa 

belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig 
upphandling 

- överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett 
upphandlingsperspektiv, som kan minimeras genom föreslagna 
åtgärder 

- Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta 
belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man 

- underprisöverlåtelsen (Varbergs kommun avsåg överlåta 
belysningsanläggningen till bokfört värde) kan konkurrensrättsligt 
innebära ett förbjudet statligt stöd 

- parterna rekommenderas att vända sig till en revisor i frågan om det 
finns redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra 
fastighetstillbehör skilt från fastigheterna 

 
I rättsutredning 2020-10-13 görs en genomgång av de råd som ges i 
promemorian för att minska vissa legala risker, utifrån uppgifterna i 
samhällsbyggnadsnämndens rapport. Genomgången visar att komplettering 
krävs i ärendet.  
 
Kommunledningsförvaltningen önskar även en komplettering med en 
jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om investeringen genomförs av 
kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.  
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning. 
 
Utredningens slutsatser 
Ärendet behöver beredas ytterligare. Kommunledningsförvaltningen anser att 
samhällsbyggnadsnämnden behöver ta ställning till de frågeställningar som 
anges i rättsutredning 2020-10-13 samt komplettera med en jämförelse av de 
ekonomiska skillnaderna.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse 
av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.  

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden
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RÄTTSUTREDNING 
2020-10-13 
 
Ärendenummer 
2020/317  
  
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning till 
kommunalt bolag 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att sälja den kommunala gatubelysningen till Tidaholms Energi AB 
(TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen. 
 
Nedan följer en genomgång av de juridiska aspekter som tas upp i den 
juridiska promemorian från MAQS Advokatbyrå (nedan promemorian) vid en 
genomlysning av en liknande affär i Varbergs kommun och hur de påverkar 
underlaget i det här ärendet samt övriga frågeställningar som framkommit. 
 
Kommunalrätt 
 
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725, KL)). 
 
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan 
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, 
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).  
 
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller 
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).  
 
Om en kommun med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige bl.a. fastställa 
det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen (10 kap. 3 § p. 1-2 KL).  
 
TEAB är ett helägt kommunalt bolag. Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår 
att bolagets syfte bl.a. är att med tillämpning av den kommunala 
likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av 
el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet 
och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms 
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja 
sin egen producerad el.  
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Detta framgår även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven ska bolaget 
även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande planer på en ny 
eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2. 
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning. I detta får gatubelysning 
anses ingå.  
 
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig 
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL. Det kan dock 
konstateras att gatubelysning inte ryms i TEAB:s bolagsordning eller i 
ägardirektiven. Dessutom ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande vid planer på ändrad inriktning på bolaget.  
 
Ovan bedömning framgår även av den juridiska promemorian från MAQS 
Advokatbyrå (nedan promemorian). I promemorian, som skrevs 2015, 
hänvisas dock till den gamla kommunallagen.  
 
I promemorian görs vidare bedömningen att överlåtelse av 
belysningsanläggningarna till bokfört värde inte strider mot kommunalrätten då 
det finns stöd i litteraturen för att rena interntransaktioner mellan kommunen 
och ett helägt kommunalt bolag inte behöver genomföras till marknadspris.  
 
Sammanfattningsvis behöver styrelsen fatta beslut om att inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande samt om att föreslå de nödvändiga 
ändringarna i bolagsordningen och ägardirektiven. Det är lämpligt om det sker 
i samband med ärendet om själva överlåtelsen. 
 
Fastighetsrätt 
 
I promemorian konstateras att gatubelysningen utgör fastighetstillbehör för de 
fastigheter de står på, om det är samma ägare (s. 6 ff). Det innebär då bl.a. att 
föremålet ingår i en överlåtelse av fastigheten och att panträtt till en fastighet 
omfattar även fastighetstillbehör. 
 
Det framgår inte av rapporten om samtlig gatubelysning i Tidaholms kommun 
är placerad på fastigheter som ägs av kommunen eller om det även finns 
fastigheter med andra ägare.  
 
För det fall kommunen äger fastigheten är gatubelysningen fastighetstillbehör 
och blir det aktuellt att överlåta någon sådan fastighet till tredje part ingår även 
gatubelysningen i överlåtelsen. Gatubelysningen kommer även att ingå i 
eventuell panträtt av fastigheten.  
 
Gatubelysning på fastighet som ägs av annan än Tidaholms kommun är lös 
egendom och kan överlåtas med verkan mot tredje part utan att fastigheten 
överlåts.  
 
Ägarförhållandena framgår inte av rapporten. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
gå igenom dessa för att se om det påverkar överlåtelsen.  
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Upphandlingsrätt 
 
I promemorian konstateras att Varbergs kommun kommer att behöva anskaffa 
belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig upphandling 
då det inte finns något undantag som tillåter direktupphandling. Vidare anges 
risker i överlåtelsevillkoren som objektivt sett kan ses som att Varbergs 
kommun redan beslutat att tilldela VEAB ett kommande upphandlingskontrakt 
vilket skulle innebära att förutsättningarna för att klandra överlåtelsen är 
uppfyllda. Advokatbyrån föreslår härvid åtgärder för att minimera denna risken 
(se s. 13 ff).  
 
En av åtgärderna är att det inte bör finnas en återköpsklausul i avtalet om 
överlåtelsen av belysningsanläggningarna för att överföringen av den 
kommunala angelägenheten inte bör uppfattas som tidsbegränsad. Av 
rapporten framgår att det ska finnas en återköpsklausul i avtalet mellan 
Tidaholms kommun och TEAB.    
 
Vid kontakt med jurist Pär Gunnarsson på upphandlingsenheten i Skövde för 
genomgång av synpunkterna framgår dock att han anser att själva 
belysningen inte behöver annonseras med hänsyn till att det på grund av 
tekniska skäl endast finns en leverantör (6 kap. 14 § punkten b, lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling). Då finns också möjlighet att annonsera 
i förväg att kommunen kommer gå tillväga på det viset. Vidare framgår att det 
är väldigt ovanligt med diskussioner om förtäckta upphandlingsavtal, varför 
den risken bedöms som mycket låg.    
 
Sammanfattningsvis är därmed den upphandlingsrättsliga risken låg.  
 
Konkurrensrätt 
 
Varbergs kommun skulle, precis som i samhällsbyggnadsnämndens förslag, 
sälja anläggningen till bokfört värde. I Tidaholms fall innebär det 4 000 tkr, det 
finns inte något marknadsvärde fastställt i rapporten.  
  
Försäljning till underpris till ett företag kan anses utgöra statsstöd enligt EU:s 
regler om statsstöd. Då får ett sådant stöd inte lämnas förrän det godkänts av 
EU-kommissionen. Detta gäller dock inte stöd av mindre betydelse, gränsen 
för detta är 200 000 euro till ett företag under tre beskattningsår i rad. Med 
anledning av dessa regler rekommenderar promemorian att marknadsvärdet 
fastställs, att information om storleken på stödet ges till VEAB och att ett 
centralt register upprättas med uppgift om stöd som beviljats för att kontrollera 
att det inte överskrider gränsbeloppet. 
 
Komplettering behöver ske med uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden 
avser att säkerställa att överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet 
statsstöd.  
 
Ägarförhållandena 
 
Förslaget innebär att kommunen överför ägandet av belysningsanläggningen 
till TEAB. Under p. 4 ”Omfattning” i rapporten framgår vad detta innebär och 
vilka uppgifter som TEAB tar över. Det framgår bl.a. av avsnittet att 
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projektering av åtgärder utförs av bolaget och redovisas för förvaltningen som 
beslutar om föreslagen åtgärd ska genomföras.  
 
Komplettering behövs med utredning om vilka befogenheter förvaltningen har 
att besluta om en projektering ska ske på belysningsanläggning som i det 
läget ägs av en annan part, dvs. TEAB. Om utredningen visar att det skulle 
vara möjligt krävs även komplettering av om det är förvaltningen, nämnden 
eller annan kommunal instans som har rätt att besluta om detta samt om hur 
kommunens investeringsprocess påverkar ett sådant ärende. En liknande 
genomgång krävs av de bilagda matriserna där olika ansvarsområden 
framgår.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-03 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/407 

§ 100 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 

gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid 
överlåtelsedagen,  

o ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm 
enligt upprättat underlag, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I syfte att effektivisera och möjliggöra rationella investeringar som ger 
miljömässiga fördelar föreslås ett förändrat gränssnitt avseende gatljus i 
kommunen. 
 
Ägandet tas över av TEAB mot bokfört värde. Ett köpeavtal skrivs och 
anläggningarna överförs till TEAB mot en likvid motsvarande det bokförda 
värdet per övertagandedagen. 
 
Omfattande utbytesinvesteringar till LED påbörjas som ger miljömässiga och 
ekonomiska fördelar. TEAB ersätts med en löpande kostnad per ljuskälla 
omfattande samtliga kostnader för ”färdigt ljus”. 
 
Baserat på de ekonomiska förutsättningarna som föreligger ges en rabatt 
under 2020 och 2021. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och TEAB har i samverkan utrett ärendet. 
Utredningen har sammanställts i upprättad rapport. 
 
Rapporten pekar på flera fördelar med det föreslagna upplägget. Nämnden vill 
framförallt lyfta fram möjligheten att skapa en affärsmodell som av naturen 
driver investeringar i ny teknik som ger ekonomiska och miljömässiga effekter 
när de väl finansierats och genomförts. Det tillsammans med argument inom 
kompetens, samverkan, förutsägbarhet ger att det föreslagna upplägget anses 
som fördelaktigt.  
 
Prisnivån som föreslås har kalkylerats fram. I jämförelse med SKR:s 
sammanställning över ett antal kommuners prisnivåer inom gatljus bedöms 
den som konkurrensmässig. Prisnivån kan under avtalstiden justeras baserat 
på exempelvis kostnadsutveckling inom området, dock fortsatt med incitament 
kring effektivisering och miljömässighet. 
 
Kalkylen har kompletterats med ett förslag på en inledande rabatt som 
möjliggör en besparing under det första året (prel. 2021 helår) då Tidaholms 
kommuns ekonomi bedöms som extra ansträngd. Rabatten anses som rimlig 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-03 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

då den effekt som nyinvesteringar ger och som kommunen köper de facto inte 
uppkommer förrän utbyten är genomförda, dvs först under senare delen av 
2021. Driftsavtalet bör vara långsiktigt för att möjliggöra de effekter som 
efterfrågas, där 10 års löptid föreslås.  
 
I köpeavtalet för gatubelysningen skall en återköpsklausul finnas, som 
möjliggör att Tidaholms kommun kan återgå till den ansvarsfördelning som 
finns idag. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 

gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid 
överlåtelsedagen,  

o ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm 
enligt upprättat underlag, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2020 

”Information om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning”,  
2020-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Ändrat gränssnitt Samhällsbyggnadsnämnden/TEAB 
för gatljus”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-08-12. 

 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08. 
 Erbjudande kommun belysning, 2020-06-04. 
 Rapport färdigt ljus inkl. 3 bilagor, 2020-01-09 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
TEAB
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Dagens läge ca 350+850=1200 kr/ljuspunkt750 kr/ljuspunkt ger oss en bra position
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Erbjudande till kommun:
Fritt ljus 2020-07-01 till 2021-07-01 (gatubelysningen, julbelysningen, "mysbelysning")
Tar över all drift, felanmälan, kostnader
4 MSEK i köpeskilling
Reducerad hyra 2021,2022 652-704 kr/punkt
Hyra framåt enligt tidigare rapport 750kr/belysningspunkt from 2023-01-01

Hyra Bytta lampor
2020 Q3+Q4 0 kr/punkt 0 kr/punkt 181 (akuta)
2021 Q1+Q2 0 kr/punkt 0 kr/punkt 1085 Värde ca 1.5 MSEK
2021 Q3+Q4 939 575 652 kr/punkt 1988
2022 2 035 264 704 kr/punkt 2891
2023 2 168 250 750 kr/punkt
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Tidaholms Energi AB under 
många år arbetat med att utveckla offentlig belysning till att vara energieffekt iv. 

 
Med Färdigt Ljus i Tidaholms överförs ägandet av belysningsanläggningen till 
Tidaholms Energi AB. Övertagandet är en möjlighet att samordna och effektivisera 
gatubelysningsverksamheten inom kommunkoncernen samtidigt som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt har rådighet över belysningsanläggningen.  

 
Färdigt Ljus ger förutsättning att arbeta aktivt med att införa LED-belysning i 
Tidaholms kommun. Fördelar med det vita LED-ljuset är att det upplevs säkert och 
tryggt, har bra färgåtergivning med fritt val av färgtemperatur och genom minskad 
energiförbrukning sparar miljö och ekonomi. 

 
En rad samordningsfördelar har identifierats vilka realiseras med införande av Färdigt Ljus: 

 
 Förvaltningen och bolaget kommer fortsatt ha mycket samverkan men 

fördelningen av ansvar gör att rätt fokus kan läggas på rätt saker och det 
totala resultatet optimeras. 
 

 Förvaltningen har en motpart för frågor avseende belysningsanläggningen. 
Minskar administration och säkerställer servicegrad. Kompetensen samlas 
att äga och driva elanläggningar på ett ställe i kommunen. För bolaget 
innebär det bredare verksamhet där resurser, beredskaps- organisation, 
fordon mm, kan samordnas 

 
 Bolaget kan, med en utökad belysningsanläggning, få ekonomiska fördelar 

vid upphandling av material och tjänster. 
 

 Det stora investeringsbehov som föreligger är kostsamt och svårt att 
prioritera i kommunal regi. Det är först när investeringen skett som den 
ekonomiska och miljömässiga effekten uppkommer vilket talar för ett 
annat affärsupplägg som kan ge denna win/win effekt snabbt. 

 
 

 

1. Syfte 

Färdigt Ljus ger möjlighet att utveckla och effektivisera kommunens 
belysningsverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) och 
Tidaholms Energi AB (bolaget) arbetar gemensamt med att spara miljön genom 
mindre energianvändning och med ny belysning öka tryggheten hos kommunens 
invånare i det offentliga rummet. Den minskade energikostnaden används till att 
finansiera LED- ombyggnaden och öka reinvesteringen i befintlig 
belysningsanläggning. Rapporten beskriver omfattning och arbetssätt mellan 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB inom ramen för Färdigt 
Ljus. 
 

2. Avgränsning 

Förvaltningen ansvarar och finansierar nya belysningsanläggningar utifrån en dialog 
med bolaget avseende exempelvis standarder.  
 
Bolaget ansvarar för drift, underhåll och reinvestering på befintlig och ny 
tillkommande belysningsanläggning. Bolaget projekterar ombyggnad av befintlig 
belysningsanläggning samt projekterar och utför nya belysningsanläggningar där 
förvaltningen inte handlar upp som general- eller total- entreprenad. 
 

3. Bakgrund 

Tidaholms kommun har sedan tidigare ett Förvaltningsavtal med Tidaholm Energi AB 
omfattande leverans av energi, drift & underhåll och förnyelse av 
gatubelysningsanläggningen inom Tidaholms kommun.  
 
Vid samrådsmöte mellan TEAB och Tidaholms kommun har ett antal nya 
samverkansprojekt initierats, där ”färdigt ljus” bedömdes som intressant. 
  
VD för Tidaholm Energi AB fick under hösten 2019 uppdrag av styrelsen i Tidaholm 
Energi AB att framställa förslaget om Färdigt Ljus till ägaren, Tidaholms kommun.  
 
Under början på 2020 justerades förslaget för att möjliggöra en snabb effekt utifrån 
rådande ekonomiska läge. 
 

4. Omfattning 

Tidaholms kommuns anläggning för offentlig belysning överförs till bolaget enligt de 
ekonomiska förutsättningar som kommunen och bolaget avtalar. En återköpsklausul 
skall finnas med i det avtal som träffas mellan kommunen och bolaget. 
 
Som ägare tar bolaget över befintliga avtal med övriga entreprenörer som utför 
arbeten på belysningsanläggningen inom kommunen. Bolaget tar också över 
samtliga leveranspunkter för el till anläggningen som ägs av kommunen och svarar 
för betalning av fakturerade nät- och elhandels- avgifter. 
 
Bolaget har funktionsansvar för anläggningen och utför drift, underhåll och reinvestering. 
Ingående delar enligt följande: 
 

 Styrning av brinntid för anläggningen. 
 Rondering av anläggningen som säkerställer en säker och bra funktion. Registrering och 

dokumentation av felanmälan och åtgärder. 
 Felavhjälpning, omedelbar åtgärd/ inom 3 dagar/ inom 3 veckor. Beredskap/ jour för 
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insatser på anläggningen 24 timmar/ dygn. Felsökning och reparation av kabelfel i 
anläggningen. 

 
 Hantering av trafikskador och övrig åverkan på anläggningen. Kabelutsättning av 

belysningskablar vid schaktarbeten. 
 Rostskadebesiktning av belysningsstolpar. 
 Ajourhållning av digitalt kartmaterial samt register över samtliga ljuspunkter. Planering 

och arbetsledning av drift, ombyggnad och reinvestering. 
 Arbeten på anläggningen utförs enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter. Arbete på 

anläggningen utförs med skylift för eldrift - bra för montörer, allmänhet och miljön. 
 Bolaget har elbehörighets- och anläggningsansvar för belysningsanläggningen. 
 Bolaget ansvarar för TA-planer, tillstånd mm, vid arbete på Kommunens och 

Trafikverkets vägar. 
 Bolaget ansvarar som Bas-P och Bas-U vid arbete på anläggningen. 
 Bolaget svarar för samordning med markprojektör och ledningsägare. 

 
Projektering av åtgärder utförs av bolaget och redovisas för förvaltningen som 
beslutar om föreslagen åtgärd skall genomföras. 

 
Förvaltningen och bolaget tar tillsammans fram en belysningsstrategi för Tidaholms 
kommun. 
 
Bolaget genomför ombyggnad av belysningsanläggningen till LED-belysning. Detta 
skall resultera i minskad energianvändning med ca 50 %. Den minskade 
energikostnaden skall finansiera LED- investeringen och ett förväntat ökat 
reinvesteringsbehov.  
 

5. Genomförande 

Förvaltningen och bolaget lämnar denna rapport till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar 
om fortsatt hantering. 

 
 Beredning av Färdigt Ljus, januari 2020 
 Beslut i TEABs styrelse, februari 2020 
 Information Färdigt Ljus i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott aug 2020 
 Beslut Färdigt Ljus i Samhällsbyggnadsnämnden, sept 2020 
 Information i Kommunstyrelsen hösten 2020 

 

6. Samordningsfördelar 

Förvaltningen har med Färdigt Ljus fortsatt rådighet över belysningsanläggningen.  
 

Genom Färdigt Ljus samlas kompetensen att äga och driva elanläggningar på ett 
ställe i kommunen. För bolaget innebär det bredare verksamhet där resurser, 
beredskapsorganisation, fordon mm, kan samordnas. Det elektriska 
anläggningsansvaret samlas i bolaget. Bolaget kan, med en utökad 
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belysningsanläggning få ekonomiska fördelar vid upphandling av material och 
tjänster. 

 
Förvaltningen har en motpart för frågor avseende belysningsanläggningen och 
kan genom detta fokusera på mer strategiska frågor i stadsutvecklingsfrågor. 

 

7. Arbetssätt 

Förvaltningen och bolaget har tillsammans tagit fram en matris, bilaga 1, som 
beskriver hur förvaltningen och bolaget hanterar Färdigt Ljus. Matrisen beskriver 
vem som tar beslut, beställer, planerar, utför och följer upp de olika delarna som 
omfattas av Färdigt Ljus. I bilaga 1 visas modeller för: 
 

• Utbyten och underhåll 
• Mindre utbyggnads och ombyggnadsprojekt 
• Större projekt 

 

8. Ekonomisk redovisning 

Kostnader redovisas enligt följande: 
 

• Kostnad för elnätsavgifter 
• Kostnad för elhandelsavgifter 
• Kostnad för drift & underhåll 
• Kostnad för reinvestering uppdelad på genomförda projekt 
• Kostnad för genomförd LED-investering uppdelad på genomförda projekt 
• Kostnad för trafikskador och åverkan på anläggningen 

 
 

9. Uppföljning 

Uppföljning görs årsvis för avstämning av resultatet mot den kalkyl som 
förvaltningen och bolaget tillsammans beslutar skall gälla för genomförande av 
projektet Färdigt Ljus. Se bilaga 2, kalkyl för Färdigt Ljus. 

 
 

10. Upphandling 

Inom ramen för Färdigt Ljus arbetar bolaget med att konkurrensutsätta olika delar: 
 

• Bolaget upphandlar allt material inom projektet enligt LUF 
• Bolaget upphandlar underentreprenörer enligt LUF 

 
Vidare används gällande avtal och samråd förs inom följande område: 

 

58



 
Datum 

2020-01-09 
Organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tidaholms Energi AB 

Projekt 

Färdigt Ljus i Tidaholms kommun 
Dok Nr I Rev 

 I  
 

7 

• Bolaget använder Tidaholms kommuns upphandlade elhandelspris inom projektet 
• Bolaget genomför upphandling av LED-belysning i samråd med förvaltningen 

 

11. Alternativ 

Nedan redovisas alternativ till den i rapporten beskrivna lösningen. 
 
Verksamheten fortsätter som idag 

 
Fördelar 

• Inga resurser behöver läggas på utveckling av verksamheten 
• Kontroll kvarstår hos kommun 

 
Nackdelar 

• Miljövinster, lägre energikostnad och förbättrad belysning senareläggs 
• Behov av ökad reinvestering kvarstår. 
• Dubbla kompetenser 

 
Skötsel upphandlas 
 

Fördelar 
• Marknaden sätter priset 

 
Nackdelar 

• Kräver stora resurser för att genomföra en upphandling 
• Tre parter; förvaltning, bolag och underentreprenör 
• Ingen stor miljöeffekt då investeringsbehovet kvarstår. 
• Omfattande och kostsamt arbete att flytta ut ljuspunkter (se bilaga 3) 

 
Belysningsanläggningen säljs till högstbjudande 
 

Fördelar 
• Vissa av de fördelar som nås i det föreslagna upplägget uppkommer även med en 

privat aktör, men ifrågasätts på lång sikt. 
 

Nackdelar 
• Kontroll över anläggningen. 
• Tre parter; förvaltning, bolag och underentreprenör 
• Kräver en omfattande avtalsutformning som omfattar delarna drift & 

underhåll, reinvestering, LED-ombyggnad samt projektering och utförande av 
om- och nybyggnad. 

• Kräver en beställarorganisation på Samhällsbyggnadsförvaltningen för 
belysningsverksamheten. 

• Omfattande och kostsamt arbete att flytta ut ljuspunkter (se bilaga 3) 
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12. Ägande i kommunalt bolag 

I kommunens redovisning och anläggningsregister är en anläggning bokförd som 
"gatubelysning" och den har värdet 4000 tkr. När det gäller övrig gatubelysning 
behövs en värdering av hur stor del av genomförda investeringar som är 
gatubelysning. 

 
Det är inte så att kommunens kostnad ökar om man för över gatubelysningen till 
bolaget. För man över den till bokfört värde kommer driftkostnaden till bolaget att öka 
med ränta och avskrivning. Kommunen har redan idag dessa kostnader och det blir 
ingen skillnad om kommunen istället får kostnaderna i ett driftavtal. I övrigt kan 
konstateras: 
 

• Om kommunen säljer till bokfört värde blir det ingen resultatpåverkan 
• Särskilda kostnader i samband med försäljning påverkar det ekonomiska utfallet 
• Samma regler för mervärdesskatt om verksamheten bedrivs i  

primärkommunen eller i kommunens bolag 
• Genom konceptet Färdigt Ljus underlättas kommunens 

investeringsprocess då primär- kommunen bara får en årlig avgift att 
betala och investeringarna görs i kommunens 
bolag. Investeringar i gatubelysning behöver inte beredas bland 
kommunens egna investeringar utan kan istället ligga hos bolaget Tidaholm 
Energi AB. Fördelarna är att investeringarna kan göras snabbare och 
smidigare. Tidpunkten för investering i ny gatubelysning styrs av behov och 
arbetskapacitet och kan samordnas vilket ger ekonomiska fördelar. 
 

13. Omvärldsutblick 

Flertalet kommuner har ett upplägg där energibolaget ansvarar för helheten av 
belysningsfrågorna.  
 
Referensstudier har genomförts av framförallt Varbergs kommun. De hade i sitt arbete 
samverkat med Alingsås och Ulricehamn. 
 
Samverkan med Varberg har gett flera bra erfarenheter och dokument. Varberg har bl.a  
hanterat de juridiska aspekterna väldigt seriöst kring hur lagmässigt och upphandlingsmässigt en 
flytt av ägandet till ett kommunalt bolag får hanteras. 
 
Genom att hantera belysningsfrågan och avtala om en tydlig ansvarsfördelning (se bilaga 1) 
kvarstår rådigheten hos kommunen på ett önskvärt sätt. Vidare ger den återköpsklausul i avtalet 
en möjlighet att återgå till ett tidigare läge.  
Sammanfattat så visar referensstudier att de fördelar som beskrivs ovan kan nås om man 
kommunicerar väl mellan parterna. 
 

14. Slutsats 
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En försäljning av belysningsanläggningen till Tidaholm Energi AB är en möjlighet att 
effektivisera belysningsverksamheten i Tidaholms kommun inom 
kommunkoncernen. Det ger möjlighet att bättre utnyttja kompetens och resurser 
inom kommunen med ett avtal som bygger på transparens och samarbete. 

 
Färdigt Ljus ger kommunen en reglerad kostnad under avtalsperioden och hanterar 
samtidigt det ökade reinvesteringsbehov som kommer att krävas. Att ett teknikskifte 
till energieffektivare LED- belysning pågår på olika delar i samhället ser vi dagligen. 
Många kommuner, trafikverket m. fl. bygger idag anläggningar med LED-belysning 
med syfte att spara miljön, få en bättre ekonomi och lägre underhållskostnader på 
sina anläggningar. Detsamma kan Tidaholms kommun genomföra inom ramen för 
Färdigt Ljus. 

 
En rad samordningsfördelar både för förvaltningen och bolaget har identifierats. 
Det gäller både resurseffektivitet, kompetensutveckling och inte minst ökad 
möjlighet för förvaltningen att fokusera på pågående stadsutvecklingsprojekt. 
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Bilaga 1
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Tex: 
Belysningsstrategi 
Belysningsplan 
Tillsyn enligt frekvens

 
 

 
 Ta fram 

belysning
s-strategi 

Ta fram 
Belysningsplan 

Besiktiga anläggning Beslutar om 
åtgärd 

Åtgärda Dokumentera 
och lämna av 

R SBF TEAB TEAB TEAB TEAB TEAB 

A SBF TEAB TEAB TEAB TEAB TEAB 

C TEAB SBF     

I Övriga  

 

   SBF 

Förklaring: Case 1. 
Upprustning och utbyten av befintlig utrustning, underhållsåtgärder. Medel för åtgärden finns inom TEAB 
och regleras inom ramen för "Färdigt ljus"-avtalet. 
 
R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad 

- 

Triggers
Åtgärdar ej

* Besiktiga 
anläggning

Åtgärda
Åtgärda Dokumentera 

och lämna av
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 Klargöra 
förutsättning 
(triggers) 

Förstudie Projektering Godkänna 
projektering 

Genomföra ldrifttagning Projektavslut Förvalta 

R SBF SBF TEAB  TEAB TEAB TEAB TEAB 

A SBF SBF SBF SBF SBF TEAB TEAB TEAB 

C TEAB  SBF      

I  TEAB TEAB, Övriga      SBF 

 

Triggers
Ej godkänd

Godkänd
Förstudie Projektering Genomföra Idrifttagning Förvalta

Detaljplan 
GC-plan 
Belysningsstrategi  
Besiktningsprotokoll

Förklaring: Case 2.
Projekt – tillbyggnad/anpassning av befintlig utrustning. Tex en gata som redan finns byggs ut.

R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad
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 Klargöra 
förutsättning 
(triggers) 

Förstudie Projektering Godkänna 
projektering 

Genomföra ldrifttagning Projektavslut Förvalta 

R SBF SBF  Entreprenör el. 
konsult 

SBF Entreprenör TEAB Entreprenör TEAB 

A SBF SBF SBF SBF SBF TEAB SBF TEAB 

C TEAB  TEAB, SBF TEAB  TEAB  TEAB  

I  TEAB, övriga TEAB, övriga  TEAB Övriga    SBF 

 
Förklaring: Case 3. 
Projekt - Större förändring som sker med entreprenad. Tex nytt bostadsområde. 
 
 
R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad 

- 

Triggers Ej godkänd

Godkänd
Förstudie Projektering Genomföra ldrifttagning Projektavslut Förvalta

Detaljplan 
Bostadsstrategisk 
program
Fastighetsstrategi
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Budgetkalkyl       Bilaga 2 
 
Förutsättningar: 

 2891 belysningspunkter 
  
 Årlig elförbrukning 

o Befintliga 1.100.000 kWh / år 
o Nya bel. Punkter 580.000 kWh / år 

 Drift & Underhåll enligt EBR (branschens kostnadskatalog)  
o Bef. Bel. Punkter 159 kr/st/år 
o Nya belysningspunkter 99 kr/st/år 

 Elnätspris 198 tkr/år 
 Elhandelspris 50 öre/kWh 
 Investeringskostnader 11.500 tkr 

o Samtliga belysningspunkter byts ut under en 5 års period 
o Samtliga belysningspunkter med akut renoveringsbehov kommer att ersättas år 1. 
o Hela anläggningen kommer att kvalitets höjas till dagens standard 
o Nytt styrsystem ingår för att effektivisera brinntiden maximalt 

 Bokfört värde / Köpeskilling 4.000 tkr 
 Räntekostnader 2% 
 Avskrivningar (17 år) 
 Uppskattat totalt investeringsbehov 10 000 tkr, varav 30% med akut behov. 

 
Prissättning: 
 
Med ovanstående parametrar blir kostnaden per belysningspunkt ca 620 kr / st / år. exkl. re-investeringar 
 
Colada-jämförelse visar på att Tidaholm just nu har en total kostnad på 1200 kr/ljuspunkt. Dock aningen svårt att 
vidimera till 100% de siffrorna då allt inte finns samlat i ekonomisystemet. 
 
Kommande läge: 
 
Med ovanstående parametrar föreslås en kostnaden per belysningspunkt till 750 kr / st / år inkl. re-investering. 
Där huvuddelen av belysningspunkterna kommer bytas under avtalsperioden. 
 
Total årskostnad för SBF blir ca 2.100 tkr 
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Bilaga 3. 
 
 
 

Utflyttning av el-leveranspunkter 
 

Vid upphandling av drift och underhåll på gatubelysningen krävs att el-leveranspunkterna 
skall vara åtkomliga för en entreprenör. Inom Tidaholm Energi har el-leveranspunkter till 
gatubelysningen under alla år byggts in i bolagets transformatorstationer. Orsaken till detta 
är en lägre kostnad för kommunen, eller som det hanterats i Tidaholm ingen kostnad alls. 
Det har varit en fördel att via bolagets manöverkablar få en gemensam central styrning av 
tider för tändning och släckning av gatubelysningen. Styrsystemet ägs och bekostas av 
bolaget och har minskat kommunens kostnader för energi till belysningsanläggningen 
genom möjligheten att exakt styra brinntiden. 

Kostnaden för elleveranspunkter och styrning har varit en del i bolagets åtagande. Detta 
förfarande är mycket vanligt och har tillämpats hos de flesta eldistributörer i Sverige. 

 
När det gäller mätning av energi till gatubelysningsanläggningar skall enligt ellagen den som 
har nätkoncession mäta mängden el och dess fördelning över tiden. Tidigare har många 
företag, däribland Tidaholm Energi, beräknat energin till gatubelysningen. Under 80-talet 
utfördes ombyggnad av samtliga el-leveranspunkter för gatubelysning till nya fjärravlästa 
mätare som ger ett exakt underlag för sammanställning av energi till gatubelysningen. Denna 
ombyggnad bekostades av bolaget helt enligt kraven i ellagen. 

Svenska Kommunförbundet har beräknat kostnaden för att flytta ut mätpunkter för att göra 
el-leveranspunkter åtkomliga vid en upphandling. Kostnaden för att installera en enda 
mätpunkt uppgår i normalfallet till ca 25 000 kronor. Inom området där Tidaholm Energi har 
nätkoncession finns 43 mätpunkter motsvarande drygt 1 Mkr för utflyttning+ kostnad för att 
styra brinntid för belysningsanläggningen = totalt 1,5 - 2 Mkr. 

 
Utflyttningen kräver därutöver en el-servis som idag kostar 22 100 kronor. Om vi förutsätter 
att alla 43 el-leveranspunkter är kvar blir detta en ytterligare kostnad med ca 1 Mkr. 
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ADVOKATBYRÅ 

 
 

 
PROMEMORIA 

 

Till: Björn Sjöström, Varberg Energi AB 
 
 

Från: 
 
 

Datum: 

 
Advokaterna Jimmy Carnelind, Pontus Gunnarsson, Jessica Svantesson, 

Mikael Aström och Lars Odinge, MAOS Advokatbyrå Göteborg AB 

2015-10-26 

 
 

Angående: Fråga om överföring av belysningsanläggningar 
 
 
 
 

 
BAKGRUND 

 
Varberg Energi AB ("VEAB") är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som  i sin tur ägs 

till hundra procent av Varbergs kommun. 

 
Varbergs kommun har sedan flera år beslutat att en ljuspolicy/belysningsstrategi för kommunens 

belysningsanläggningar ska tas fram. Ansvar för uppdraget har legat på kommunstyrelsens 

förvaltning. 

 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2014 presenterade VEAB samt Hamn- och 

gatuförvaltningen ("HGF") ett gemensamt förslag om ljuspolicy/belysningsstrategi till Varbergs 

kommun. Förslaget benämnt "Färdigt Ljus" var ett första förslag till hur kommunens 

belysningsanläggningar skulle kunna utvecklas och hur mer energieffektiva ljuskällor skulle kunna 

användas . 

 
Färdigt ljus kan i huvuddrag beskrivas som att VEAB övertar äganderätten till befintliga 

belysningsanläggningar från Varbergs kommun samtidigt som HGF fortsatt har rådighet över 

anläggningarna. Förslaget innebär vidare att VEAB äger och förvaltar befintliga 

belysningsanläggningar och att HGF ansvarar för utveckling av befintliga anläggningar samt 

ansvarar för utveckling och utbyggnad av nya belysningsanläggningar. Äganderätten till dessa 

nya belysningsanläggningar avses att successivt överföras i VEAB:s ägo. 

 
Vid mötet den 18 mars 2014 fick VD för VEAB samt förvaltningschefen för HGF i uppdrag att 

belysa och konsekvensbeskriva en förändrad ansvarsfördelning för kommunens 

belysningsanläggningar. Resultatet av uppdraget har nedtecknats i en rapport som  under resans 

gång har reviderats ett antal gånger av VEAB och HGF. Den slutliga gällande rapporten är daterad 

2015-01-14. 
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I ett dokument upprättat av tjänsteman Jan Malmgren, troligtvis den 15 juni 2015, vilket utgör 

samhällsutvecklingskontorets beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 

("Beredningsdokumentet") föreslås att kommunstyrelsen ska besluta (i) att avslå HGF:s 

framställan om att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till VEAB, alternativt 

(ii) att genomföra en fördjupad analys av de juridiska och kommunekonomiska konsekvenserna 

av att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till  VEAB eller (iii) att ge HGF i 

uppdrag att ta fram en ljuspolicy/belysningsstrategi. 

 
I Beredningsdokumentet förekommer vissa farhågor för att konstruktionen, dvs. överlåtelsen av 

belysningsanläggningarna, är juridiskt osäker. Bl.a. anges följande: 

 
a) om kommunen säljer sina belysningsanläggningar måste det ske på ett sådant sätt att 

det inte uppkommer en subvention i överlåtelsen 

 
b) det finns en risk att en överlåtelse skulle kunna laglighetsprövas 

 
c) eftersom kommunen även i fortsättningen måste köpa belysning av någon part och den 

som är ägare av belysningsanläggningarna sannolikt är den ende som kan  lämna anbud 

på sådana kommunala anläggningar blir det en fråga om direktupphandling 

 
Mot denna bakgrund har VEAB givit MAOS Advokatbyrå i Göteborg AB (MAOS") i uppdrag att 

granska de legala förutsättningarna för att överlåta äganderätten till belysningsanläggningarna 

från Varbergs kommun till VEAB. 

 
MAOS har för uppdragets utförande granskat bilaga 1-4 till detta PM samt inhämtat ytterligare 

uppgifter från VEAB. 

 

MAQS UPPDRAG 

 
I en inledande rapport har MAOS uppmärksammat VEAB på att ärendet involverar följande legala 

rättsområden: 

 
1. Kommunalrättsliga aspekter 

 
2. Fastighetsrättsliga aspekter 

 
3. Upphandlingsrättsliga aspekter 

 
4. Skatterättsliga aspekter 

 
5. Konkurrensrättsliga aspekter 

 
När det gäller skatterättsliga aspekter har MAOS lämnat råd med innebörd att en 

underprisöverlåtelse ur ett skatterättsligt perspektiv inte att rekommendera . Kommunen är till 

skillnad från VEAB ett skattebefriat subjekt. Förs anläggningarna över  till VEAB till underpris och 

därefter skulle återgå till kommunen kan den senare transaktionen inte ske till underpris. 
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VEAB kommer att bli uttagsbeskattat för skillnaden mellan överfört värde och marknadsvärdet. 

Genom en underprisöverlåtelse från kommunen till VEAB kommer en skattekonsekvens att 

uppstå när och om VEAB säljer anläggningarna vidare. 

 
VEAB har därefter informerat MAQS om att transaktionen kommer att genomföras till bokfört 

värde. Skatterättsliga aspekter omfattas därefter inte av uppdraget. 

 
VEAB och MAQS har därefter diskuterat i vilken mån som uppdraget kan begränsas. Slutligen 

har VEAB önskat en närmare granskning av övriga rättsområden angivna ovan. Dock önskar 

VEAB för närvarande inte någon fullständig granskning i statsstödsfrågan. 

 

SAMMANFATTNING 

 
MAQS bedömer att det inte föreligger några kommunalrättsliga hinder mot överlåtelsen av 

belysningsanläggningarna. Det saknar ur denna aspekt betydelse om överlåtelsen sker till 

marknadsvärde eller till underpris i form av bokfört värde. 

 
Genom överlåtelsen av belysningsanläggningarna kommer Varbergs kommun att behöva 

anskaffa belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig upphandling. Någon 

undantagsbestämmelse som tillåter direktupphandling mellan Varbergs kommun och VEAB 

aktualiseras inte. MAQS bedömer att VEAB i realiteten kommer vara den enda leverantören som 

kan möta pris- och kvalitetskrav i en offentlig upphandling . 

 
MAQS bedömer att överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett upphandlingsperspektiv. 

Genom de åtgärder MAQS föreslår är det MAQS bedömning att en ansökan om överprövning inte 

ska bifallas samt att upphandlingsrisken minimeras. 

 
MAQS bedömer vidare att förutsättningarna att påföra Varbergs kommun en 

upphandlingsskadeavgift är små. 

 
Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta belysningsanläggningarna till VEAB med 

verkan mot tredje man, t.ex. panthavare med pant i berörda fastigheter eller eventuella förvärvare 

av fastigheterna. Kommunen och VEAB måste också vara införstådda med att även del av 

belysningsanläggningarna kan ingå i en överlåtelse av fastigheter till tredje part. 

 
Underprisöverlåtelsen kan konkurrensrättsligt innebära ett förbjudet statligt stöd. Om stödet 

understiger 200 000 euro föreligger ingen anmälningsplikt. 

 
Huruvida det kan finnas redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra 

fastighetstillbehör skilt från fastigheterna saknar MAQS som legal rådgivare möjlighet att uttala 

sig om. MAQS rekommenderar dock Varbergs kommun och VEAB att vända sig till en revisor i 

denna fråga. 
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KOMMUNALRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER 

 
Ur kommunalrättslig synpunkt är den första frågan som uppstår vilka möjligheter det finns att föra 

över vården av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. 

 
Av 3 kap 16 § kommunallagen framgår bland annat följande: 

 
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. 

 
Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 

nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med 

stöd av denna bestämmelse 

 
Således är det alltså tillåtet - efter beslut i fullmäktige - att överlämna vården av en kommunal 

angelägenhet till ett kommunalt bolag vilket föreslås i det aktuella projektet. En förutsättning är att 

det inte är fråga om myndighetsutövning. Som framgår nedan under rubriken "Kommunens ansvar 

för gatubelysning" gör vi bedömningen att det inte är fråga om myndighetsutövning. 

 
Ett fullmäktigebeslut att överlämna angelägenheten till bolaget kan visserligen bli föremål för 

laglighetsprövning men det är svårt att se på vilken grund ett sådant beslut skulle kunna upphävas. 

 
I samband med att överlämning sker måste bestämmelserna 3 kap 17 § kommunallagen beaktas: 

 
Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en 

kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 

 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 

 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 

 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 

 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare. 

 
Således kan konstateras att det som behövs i denna del är att kommunfullmäktige fattar beslut 

om överlämning av ansvaret för gatubelysningen till VEAB vilket kan göras samtidigt med att 
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överlåtelsen av belysningsanläggningarna godkänns. Därutöver behövs en revidering av 

bolagsordningen. Den befintliga bolagsordningen är enligt uppgift från 2006 och behöver ändå 

justeras utifrån de bestämmelser som under senare år trätt ikraft i kommunallagen. 

Bolagsordningen saknar föreskrifter om det kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheter som gäller för bolaget. I samband med att den revideringen genomförs bör man 

tillse att det kommunala ändamålet formuleras så att det även omfattar de uppgifter rörande 

gatubelysning som skall åläggas bolaget. 

 
En fråga som uppkommer detta sammanhang är om en överlåtelse av 

belysningsanläggningarna till bokfört värde - vilket sannolikt understiger marknadsvärdet - 

innebär något problem ur kommunalrättslig synvinkel. De regler som framförallt bör beaktas i 

detta avseende är den kommunala likställighetsprincipen samt förbudet mot individuellt stöd till 

enskilda näringsidkare. Emellertid finns det stöd i litteraturen1 för att rena interntransaktioner 

mellan kommunen och ett helägt kommunalt bolag inte behöver genomföras till marknadspris 

och att en värdeöverföring i övrigt till sådant bolag inte skulle strida mot regelsystemet. Vår 

bedömning är - mot bakgrund därav - att en prissättning till bokfört värde inte strider mot det 

kommunalrättsliga regelsystemet. 

 
Kommunens ansvar för gatubelysning m.m. 

 
Som framgått ovan skall det kommunala ändamålet med verksamheten fastställas i 

bolagsordningen. Fråga uppkommer då hur det kommunala ändamålet är reglerat och gränserna 

för det. 

 
Någon uttrycklig bestämmelse som reglerar kommunens ansvar för gatubelysning synes inte 

finnas. Däremot finns det vissa bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) som indirekt anknyter 

till denna fråga. 

 
Av bland annat 6 kap 18 § och 21 § PBL kan utläsas att kommunen har ett ansvar för att ordna 

gator och andra allmänna platser efterhand som ett område exploateras samt att de ska vara 

ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, 

höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Vidare anges att kommunen har 

underhållsansvaret. 

 
Därutöver finns bestämmelserna i 6 kap 24 § PBL och efterföljande bestämmelser (de s.k. 

gatukostnadsersättningsreglerna). Av dessa följer bland annat att om kommunen i egenskap av 

huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en 

annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av 

anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta att ägarna till fastigheterna 

i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Av litteraturen2 framgår att sådana 

anordningar som man kan ta ut avgift för är bland annat gatubelysning. 

 
 

1 Tom Madell och Tobias lnden, Offentlig-Privat Samverkan, a. 64-65 och där angivna hänvisningar samt  Johan Hedelin, 

Kommunal konkurrensrätt, 2013, s. 216f 
2 Peter Rosen, Karnov, Kommentaren till 6 kap. 24 § PBL, 2015-09-17 
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Således kan konstateras att det är en kommunal angelägenhet att anordna allmänna platser vilket 

inbegriper gatubelysning i den mån det är behövligt eller föreskrivs genom detaljplan. Kommunen 

har rätt att ta ut ersättning för gatubelysning av fastighetsägarna genom gatukostnadsersättning. 

 
Det löpande huvudmannaskapet och driften av belysningsanläggningarna kan inte anses vara 

myndighetsutövning. Vad gäller uttagande av gatukostnadsersättning är det däremot mer 

tveksamt. Dock framgår av handlingarna att det är kommunen och inte VEAB som skall stå för 

uppförandet av gatubelysningen i nya exploateringsområden för att därefter överlåta de 

nyuppförda delarna efterhand till VEAB. Således kommer eventuellt uttag av 

gatukostnadsersättning göras av kommunen även framöver. Under denna förutsättning ser vi inte 

någon problematik i detta avseende. 

 
Rådighetsfrågan 

 
Under diskussioner mellan MAQS och VEAB har frågan om rådigheten över beslutsfrågor och 

anläggningarna uppkommit. Enligt uppgift är avsikten i projektet numera att kommunen, genom 

HGF, efter genomförandet kommer att ansvara för att upprätta en belysningsstrategi i vilken anges 

gestaltning, utformning och liknande övergripande avseende gatubelysningen. Det ankommer på 

VEAB att, inom ramen för belysningsstrategin, självständigt fatta beslut och genomföra drift, 

underhåll etc. Denna ansvarsfördelning kan lämpligen föras in i VEAB:s ägardirektiv. 

 
Vi bedömer att det ovan beskrivna upplägget är lämpligt även ur ett upphandlingsrättsligt 

perspektiv. 

 
Slutsats 

 
Det föreligger inget kommunalrättsligt hinder mot överlåtelsen av belysningsanläggningarna till 

VEAB. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER 

 
Varbergs kommun är civilrättslig ägare av belysningsanläggningarna. Anläggningarna består 

bland annat av gatubelysningsstolpar och ledningar och är placerad på flera olika fastigheter i 

Varbergs kommun. Av de fastigheter där belysningsanläggningarna är placerade ägs enligt 

uppgift ca 95 % av Varbergs kommun och övriga av annan fastighetsägare. Varbergs kommun 

önskar nu överlåta belysningsanläggningarna till VEAB utan att berörda fastigheter också 

överlåts. Fråga har därför uppkommit om hur belysningsanläggningarna kan överlåtas till VEAB 

och vilka risker detta involverar. 

 
Av 2 kap 1 § jordabalken följer att till en fastighet hör bland annat byggnader, ledningar, stängsel 

och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Föremål som 

nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock enligt 2 kap 4 § 

jordabalken som utgångspunkt inte till fastigheten, om inte föremålet och fastigheten kommit i 

samme ägares hand. I 2 kap 7 § jordabalken anges vidare att en 
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överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet inte gäller mot tredje man, förrän föremålet skiljs 

från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna eller att beslut 

fattats enligt särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen eller 

anläggningslagen. 

 
Innebörden av att ett föremål hör till fastigheten och därmed anses utgöra fastighetstillbehör är 

bland annat att föremålet ingår i en överlåtelse av fastigheten. Panträtt till en fastighet omfattar 

även fastighetsti llbehör. Bestämmelserna om tillbehör är dock dispositiva på det sättet att man 

vid överlåtelse av fastigheten kan göra undantag för vissa tillbehör. Man kan också försämra en 

panträtts omfattning genom att överlåta tillbehör separat. För att en sådan överlåtelse ska bli 

gällande gentemot tredje man, t.ex. en panthavare, krävs dock på sätt som framgår ovan att 

föremålet skiljs från fastigheten på sådant sätt att det inte längre kan anses tillhöra denna. När det 

gäller en byggnad krävs som regel att denna flyttas ifrån fastigheten. Det är dock inte alltid 

nödvändigt att föremålet flyttas ifrån fastigheten. Det kan vara tillräckligt att man förflyttar föremålet 

till annan del av fastigheten för att utmärka att det inte längre är tillbehör. Ett tillfälligt bortflyttande, 

t.ex. för reparation, är inte tillräckligt. Innan man flyttar på föremålet på detta sätt, gäller en separat 

överlåtelse av tillbehöret inte gentemot tredje man, t.ex. en ny fastighetsägare, inte ens om denne 

är i ond tro. Detta beror på att ett föremåls egenskap av tillbehör inte kan avgöras av huruvida en 

ny fastighetsägare är i ond eller god tro. 

 
Mot bakgrund av att en större del av belysningsanläggningarna är placerade på fastigheter som 

ägs av kommunen och att därmed belysningsanläggningarna och berörda fastigheter är i samma 

ägares hand kan konstateras att för dessa fastigheter utgör belysningsanläggningarna 

fastighetstillbehör. Detta innebär att Varbergs kommun inte kan överlåta 

belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man, t.ex. panthavare med pant i 

berörda fastigheter eller eventuella förvärvare av fastigheterna. Skälet till detta är att det inte är 

aktuellt att flytta belysningsanläggningarna från berörda fastigheter och därmed göra 

belysningsanläggningarna till lös egendom. Så länge berörda fastigheter kvarblir i Varbergs 

kommuns ägo och Varbergs kommuns betalningsförmåga är fortsatt hög bedöms dock inte 

riskerna kopplade till denna fråga som stora. Kommunen måste dock  vara införstådd med att om 

det skulle vara aktuellt att överlåta en eller flera fastigheter till tredje part där 

belysningsanläggningarna är placerade, ingår även belysningsanläggningarna i överlåtelsen. 

Överlåtelsen av belysningsanläggningarna till VEAB kan därmed inte göras gällande mot 

förvärvaren av fastigheterna. Belysningsanläggningarna - till den del de är placerade på överlåten 

fastighet - kommer då också ingå i eventuell panträtt i fastigheten. 

 
För belysningsanläggningar placerade på fastighet som ägs av annan än Varbergs  kommun kan 

konstateras att de utgör lös egendom och kan överlåtas med verkan mot tredje part utan att 

fastigheten överlåts. 

 
Om Varbergs kommun och VEAB kommer överens om en överlåtelse av 

belysningsanläggningarna till VEAB behöver avtal upprättas som reglerar såväl överlåtelsen av 

belysningsanläggningarna, som det efterföljande nyttjandet. 
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Det ovan nämnda förutsätter att belysningsanläggningarna inte tidigare skiljts från berörda 

fastigheter genom särskilt beslut enligt fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen eller 

anläggningslagen. I sådant fall utgör belysningsanläggningarna lös egendom. För att verifiera om 

sådana beslut finns eller om förutsättningar föreligger för sådant beslut rekommenderas att 

kontakt tas med lantmätare. 

 
Slutsats 

 
Det föreligger inget fastighetsrättsligt hinder mot överlåtelsen av belysningsanläggningarna till 

VEAB. Varbergs kommun behöver dock vidta åtgärder i samband med en framtida  försäljning av 

en fastighet till vilken del av belysningsanläggningarna utgör fastighetstillbehör för att skydda 

VEAB:s äganderätt till belysningsanläggningarna. 

 

BESTÄMMELSER OM OFFENTLIG UPPHANDLING 
 

Nuvarande situation 

 
Varbergs kommun tecknade i december 1993 ett förvaltningsavtal med VEAB omfattande 

leverans av energi, drift & underhåll och förnyelse av belysningsanläggningarna inom det område 

där VEAB har nätkoncession. Motsvarande avtal tecknades med Varbergsortens Elkraft. Dessa 

båda avtal löper ut den sista december 2017. 

 
Resterande delar av kommunens belysningsanläggningar, inom områden där Fortum , Vattenfall 

och EON har nätkoncession, hanterats med korta avtal och varierande innehåll. Sammanlagt 

omfattar dessa avtal 8 % av kommunens belysningsanläggningar. 

 
Genom VEAB:s förvaltningsavtal har VEAB bidragit till utvecklingen av belysningsanläggningarna 

och tillfört utrustning som alltjämt ägs av VEAB. Inom det område VEAB har nätkoncession äger 

VEAB transformatorstationer inklusive el-leveranspunkter samt signalkablar (manöverkablar). 

Själva styrsystemet för de belysningsanläggningar som omfattas av VEAB:s förvaltningsavtal ägs 

således av VEAB. Mellan VEAB och Varbergs kommun finns enligt uppgift inget avtal som reglerar 

nyttjanderätten till VEAB:s utrustning för det fall att Varbergs kommun upphandlar gatubelysning. 

Detta medför att VEAB inte har någon skyldighet att ge annan leverantör tillträde till VEAB:s 

utrustning. 

 
Enligt uppgift har tidigare Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och 

Landsting) beräknat kostnaden för att flytta ut mätpunkter för att göra el-leveranspunkter 

åtkomliga vid en upphandling. Kostnaden för att installera en enda mätpunkt uppgår enligt 

beräkningen i normalfallet till ca 25 000 kronor. Inom området där VEAB har nätkoncession finns 

enligt uppgift 125 mätpunkter, vilket skulle motsvarande en investeringskostnad om drygt  3 

MSEK. Vidare tillkommer en kostnad för att styra brinntid för belysningsanläggningarna. Enligt 

bedömning kan den totala investeringskostnaden komma att uppgå till ca 4 MSEK. 
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En ny leverantör kommer vidare att ha en kostnad för el-servis till VEAB inom ramen för VEAB:s 

nätkoncession. Denna uppgår enligt uppgift för närvarande till 22 100 kronor, vilket för 125 el- 

leveranspunkter innebär ytterligare en kostnad med 2,8 MSEK. 

 
Varbergs kommun har tre möjligheter att säkerställa anskaffning av gatubelysning efter den sista 

december 2017: 

 
1. Egen regi (vilket ej är aktuellt) 

 
2. Offentlig upphandling 

 
3. Överlåtelse av den kommunala angelägenheten till VEAB i sin helhet 

 

Offentlig upphandling 

 
Denna situation avser att Varbergs kommun anskaffar gatubelysning av VEAB efter det att 

belysningsanläggningarna överlåtits till VEAB. Eftersom VEAB äger delar av den utrustning som 

krävs för de befintliga belysningsanläggningarnas funktion är det som redogörs för nedan också i 

huvudsak applicerbart på situationen att Varbergs kommun upphandlar gatubelysning utan 

överlåtelse av belysningsanläggningarna till VEAB. MAQS förutsätter att belysningskostnadens 

storlek är sådan att direktupphandlingsbeloppet (för närvarande 505 800 kr) inte aktualiseras. 

Frågan är då om Varbergs kommun kan direktupphandla belysningstjänster från VEAB utan att 

behöva offentliggöra förfarandet. De möjligheter härtill som skulle kunna aktualiseras är det s.k. 

ensamrättsundantaget samt förvärvsundantaget. 

 
Ensamrättsundantaget 

 
LOU innehåller ett flertal undantag från annonseringsskyldighet vid anskaffning av varor och 

tjänster som sker över direktupphandlingsgränsen. Ett undantag som möjligen kan aktualiseras 

mellan Varbergs kommun och VEAB är om det som upphandlas på grund av en ensamrätt kan 

fullgöras endast av viss leverantör, se 4 kap 5 § p 2 LOU. Ensamrätten skulle då bestå i att ingen 

annan leverantör än VEAB, i vart fall under en överskådlig tid, skulle kunna tillhandahålla 

belysning. 

 
Enligt praxis från EU-domstolen skall undantagsregler tolkas restriktivt. Det är vidare så att det är 

den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att det undantag som åberopas är 

tillämpligt.3 I de fall som diskrepans föreligger mellan ett EU-direktiv och nationell lagstiftning så 

har EU-direktivet också företräde.4 En genomgång av rättspraxis ger vid handen att det med 

största sannolikhet inte föreligger någon ensamrätt för VEAB att leverera belysning. Det kan 

exempelvis nämnas att EU-domstolen i mål C-399/98 Ordine deg/i Architetti bedömt att 

äganderätt till mark tillsammans med italienska bestämmelser om stadsplanering om att avtal 

 
 
 

3 Se bl.a. EU-domstolens dom i mäl C-20/01 och C-28/01 Kommissionen mot Tyskland, punkt 58 

4 RA 1996 ref 50 
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om markexploatering endast kunde ingås med markägaren inte utgjorde en ensamrätt för ägaren 

av marken att på uppdrag av den upphandlande myndigheten bebygga den samma.5 

 
Ur svensk praxis kan nämnas rättsfallet RÅ 2005 ref. 10 vilket gällde en kommuns upphandling 

av marknadsföringsinsatser. Marknadsföringen riktade sig mot svenska och utländska 

flygpassagerare som skulle komma att flyga via Skavsta flygplats. Kommunen gjorde gällande att, 

eftersom Ryanair är det enda flygbolag som upprätthåller reguljär internationell flygtrafik vid 

Skavsta flygplats, det mot bakgrund av målgruppen för marknadsföringen inte fanns någon annan 

leverantör än Ryanair att teckna avtal med. Regeringsrätten ansåg emellertid att det inte var visat 

att någon ensamrätt var för handen. 

 
Konkurrensverket har i en ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Haninge Bostäder AB6 

anfört att en tillskapad ensamrätt inte kan utgöra skäl för undantag. MAOS återkommer till ärendet 

mot Haninge Bostäder AB nedan. 

 
Den slutsats som kan dras av föreliggande praxis är att ensamrätt aktualiseras när en 

upphandlande myndighet är i behov av förvärv av viss vara eller tjänst och det på grund av patent 

eller annat immaterialrättsligt skydd endast kan förvärvas av viss leverantör.7 Det kan i denna 

kontext nämnas att EU-domstolen i mål C-328/92 Kommissionen mot Spanien anförde att det inte 

är tillräckligt att en leverantör är innehavare av varor vilka åtnjuter visst skydd utan det fordras att 

leverantören även innehar en produkt eller en specialitet för vilken det i princip inte föreligger 

någon konkurrens på marknaden.8 

 
MAOS bedömning är att ensamrättsundantaget inte är tillämpbart mellan Varbergs kommun och 

VEAB. 

 
Förvärvs- och hyresundantaget 

 
En generell möjlighet till direktupphandling står till buds om det s.k. förvärvs- eller 

hyresundantaget i 1 kap 6 § LOU är tillämpligt. Undantaget gäller förvärv av fastighet, arrenderätt, 

hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet. Undantaget 

omfattar fastighetstillbehör men det krävs att fastighetstillbehöret och fastigheten är i samma 

ägares hand. Som redogjort för ovan kommer inte fastigheterna och fastighetstillbehören att ha 

samma ägare. I vilken utsträckning som exempelvis leverans av energi, drift och underhåll kan 

inkluderas inom ramen för undantaget är således inte relevant att utreda. 

 
 
 
 

5 Målet från EU-domstolen meddelades den 12 juni 2001 och avsåg tolkning av det tidigare EG-direktivet 93/37/EEG om 

offentlig upphandling av byggentreprenader. Någon skillnad i sak beträffande definitionen av byggentreprenader och hyres- 

och förvärvsundantaget i förhållande till direktiv 2004/18/EG föreligger emellertid inte. Rättsfallet torde därför inte ha mist 

sin aktualitet 

6 Ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm av den 30 augusti 2013, Dnr 461/2013 

7 Se bl.a. artikel 31 i direktiv 2004/18/EG 

8 EU-domstolens mål C-328/92 Kommissionen mot Spanien p 17. 
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lnhouse-undantaget 

 
Enligt 2 kap 10 a § LOU utgör inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en 

juridisk  person eller  en gemensam  nämnd enligt kommunallagen  (1991:900)  ett kontrakt, om 

 
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den 

gemensamma  nämnden  som  motsvarar  den som  den utövar  över  sin egen förvaltning, och 

2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 

verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

 
Lagrummet avser det s.k. inhouse-undantaget. Det s.k. kontrollkriteriet i punkt 1 ovan saknar 

MAQS möjlighet att uttala sig om i Varbergs kommun och VEAB:s fall. VEAB bedriver dock sin 

verksamhet huvudsakligen mot annan än Varbergs kommun varvid kontrolkriteriet inte är uppfyllt. 

Därför är inte heller inhouse-undantaget tillämpbart. 

 
Annonserad upphandling 

 
Av slutsatserna ovan följer att Varbergs kommun kommer att ha en skyldighet att upphandla 

gatubelysning genom ett annonserat förfarande. Varbergs kommun har därvid mycket stor frihet 

att fastställa villkoren för upphandlingen. Exempelvis kan Varbergs kommun redan i 

förfrågningsunderlaget ange det pris som kommer att betalas samt ställa krav på vilken 

gatusträckning som ska belysas. MAQS gör bedömningen att endast VEAB kommer att kunna 

lämna anbud i en sådan upphandling. Denna slutsats är oberoende av om överlåtelsen av 

belysningsanläggningarna äger rum eller ej. 

 
Transaktioners rättsliga beteckning 

 
Av EU-domstolens praxis följer att det upphandlingsrättsliga begreppet offentligt kontrakt ska ges 

en mycket vidsträckt tolkning. EU-domstolen har gjort klart att definitionen av kontrakt ska tolkas 

på ett sådant sätt att direktivets ändamålsenliga verkan säkerställs. Den rättsliga beteckningen 

av en viss transaktion är i sig inte avgörande utan i stället ska innebörden av den tolkas i 

funktionella termer. 

 
Parternas rättsliga klassificering av ett avtal tillmäts således inte någon vikt (se till exempel EU- 

domstolens avgörande i målet C-536/07 Kommissionen mot Tyskland där domstolen 

konstaterade att ett kontrakt som staden Köln, en upphandlande myndighet, ingått med en 

entreprenör om att uppföra fyra stycken mässhallar, enligt krav som ställts av staden, ansågs vara 

ett byggentreprenadkontrakt, trots att kontraktet betecknats som "hyresavtal" och innehöll inslag 

av uthyrning, samt att hyran under kontraktets löptid om 30 år i slutändan skulle uppgå till ett 

avsevärt högre belopp än kostnaden för att uppföra de fyra mässhallarna). Se även EU- 

domstolens dom i målet C-399/98 Ordine deg/i Architetti m.fl. punkterna 63-75. 

 
I ett meddelande publicerat i juni 2012 har Haninge Bostäder AB annonserat om frivillig 

förhandsinsyn (se mer om frivillig förhandsinsyn nedan). Haninge Bostäder AB avsåg att förvärva 

aktier i bolaget Vega Norra Parken AB ("Vega"). Detta bolag ägde en fastighet och hade 

beträffande fastigheten tecknat ett entreprenadavtal med HMB Construction AB om 
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uppförande av ca 90 bostäder. HMB Construction AB var moderbolag i den koncern som Vega 

tillhörde. Enligt Haninge Bostäder AB behövde inte aktieförvärvet upphandlas, dels på grund av 

att aktieförvärv inte bedömdes omfattas av LOU, dels på grund av undantagsbestämmelserna om 

ensamrätt i 4 kap 5 § LOU. Enligt Haninge Bostäder AB var den aktuella fastigheten den enda i 

Vega-området med tillåtelse att bygga flerbostadshus i tre våningar, vilket var en förutsättning för 

att Haninge Bostäder AB skulle kunna bygga hyreslägenheter inom tillämpliga ekonomiska ramar. 

Aktieförvärvet genomfördes sedermera. 

 
Efter att Konkurrensverket granskat ärendet ansökte Konkurrensverket om att en 

upphandlingsskadeavgift om 10 MSEK (se mer om upphandlingsskadeavgift nedan) skulle dömas 

ut mot Haninge Bostäder AB. Förvaltningsrätten i Stockholm har den 3 april 2014 i mål 20749-13 

bifallit Konkurrensverkets ansökan. Förvaltningsrätten tillämpade en genomsyn av Haninge 

Bostäder AB:s avtalsupplägg. Det fanns flera försvårande omständigheter i målet. Bl.a. hade 

Vegas moderbolag i december 2011 genom optionsavtal erhållit en förköpsrätt till den mark som 

entreprenaden skulle uppföras på. Av vad kan bedömas överfördes optionsrätten sedermera på 

Vega som bildades i mars 2012. I augusti 2012 ingick Vega ett entreprenadavtal med 

moderbolaget vilket bl.a. var villkorat av att Haninge kommunfullmäktige skulle godkänna 

marköverlåtelseavtal baserat på ovan nämnd förköpsrätt. Fyra dagar senare förvärvade Haninge 

Bostäder AB aktierna i Vega. I enlighet med EU-rättslig praxis beaktade förvaltningsrätten 

samtliga moment som föregått förvärvet av aktierna i Vega och kom fram till att Haninge Bostäder 

AB:s syfte med avtalsupplägget hade varit att få till stånd ett entreprenadkontrakt med Vegas 

moderbolag. Särskilt beaktades att den mark som aktieförvärvet omfattade kort tid innan förvärvet 

varit i kommunal ägo. Förvärvet av aktierna omfattades således av annonseringsplikt enligt LOU. 

Vidare fastställde förvaltningsrätten att någon undantagssituation till följd av att moderbolaget haft 

en förköpsrätt till den mark som entreprenaden skulle uppföras på inte innebar att Haninge 

Bostäder AB haft rätt att tilldela kontraktet      utan      att      iaktta      bestämmelserna  om     

konkurrensutsättning LOU. 

Ensamrättsundantaget i 4 kap 5 § första stycket 2 LOU var således inte tillämpligt. Sedan Haninge 

Bostäder AB överklagat förvaltningsrättens dom har Kammarrätten i Stockholm i dom den 29 juni 

2015 delat förvaltningsrättens uppfattning men satt ned upphandlingsskadeavgiften till 9 MSEK. 

 
MAQS finner vidare skäl att dra paralleller till EU-domstolens mål C-451/08 He/mut Muller. 

målet avsåg Bundesanstalt, som såvitt det går att förstå utgjorde ett kommunalt organ, att sälja 

en fastighet. Bundesanstalt bedömde anbud tillsammans med anbudsgivarnas planer för 

fastigheten och meddelande kommunen att Bundesanstalt av stadsplaneringsskäl föredrog en 

viss anbudsgivares plan. Parterna kom överens om att fastigheten inte skulle avyttras förrän 

kommunstyrelsen godkänt planen. Så kom att ske och kommunen påbörjade ett förfarande för 

att upprätta en detaljplan för området. Företaget Helmut Muller begärde överprövning av 

fastighetsförsäljningen och hävdade dels att transaktionen omfattades av bestämmelserna om 

offentlig upphandling, dels att köpekontraktet var ogiltigt. Helmut Mullers talan avvisades varvid 

Helmut Muller överklagade avvisandebeslutet och gjorde gällande att köparen hade tilldelats ett 

byggentreprenadkontrakt i form av en byggkoncession. Överklagandedomstolen godtog Helmut 

Mullers argumentering och menade att kommunen kunde komma att upprätta en detaljplan för 

byggentreprenad och tilldela köparen ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Domstolen ansåg 
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att överlåtelsen av äganderätten till marken och (den framtida) tilldelningen av det offentliga 

byggentreprenadkontraktet skulle ses som en helhet. EU-domstolen fastslog dock att en 

myndighets användning av sin befogenhet att utöva tillsyn i frågor om stadsplanering inte syftar 

till att en avtalsprestation ska erhållas eller att den upphandlande myndighetens direkta 

ekonomiska intressen ska tillgodoses. EU-domstolen  fastställde vidare att en myndighets tillsyn  i 

frågor om stadsplanering inte räcker för att en byggnad ska anses uppförd åt den upphandlande 

myndigheten. Så länge som en aktör åtnjuter rätten att nyttja den mark som den äger ansåg EU-

domstolen att det är principiellt uteslutet för en upphandlande myndighet att tilldela en koncession 

med avseende på detta nyttjande. EU-domstolen poängterade slutligen att parterna inte ingått 

avtal om rättsligt bindande skyldigheter i frågan om uppförande av byggentrepren ader. 

 
Det kan även vara värt att notera hur vissa bestämmelser i det nya upphandlingsdirektivet - 

2014/24/EU - utformats. I artikel 18 som avser principer för upphandling anges att upphandlingen 

inte får utformas i syfte att undanta den från tillämpningsområdet för detta direktiv eller att på ett 

konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Vidare anges  i artikel 32, som avse r 

undantagsbestämmelser bl.a. på grund av tekniska skäl, att undantaget inte får användas om 

avsaknaden av konkurrens beror på en konstgjord begränsning av upphandlingsparametrarna. 

 
Slutsatser och rekommendationer 

 
Kan överlåtelsen klandras? 

 
Med beaktande av domstolarnas bedömning i ärendet med Haninge Bostäder AB samt hur 

överföringen av belysningsanläggningarna presenterats i de handlingar som MAOS tagit del ser 

MAOS en viss risk med att överföringen i sig kan ses som ett förtäckt upphandlingskontrakt i strid 

med upphandlingsreglerna. Följande faktorer, vilka indikerar avtalsrä ttsliga förpliktelser samt 

detaljstyrning från Varbergs kommuns sida, bör härvid framhållas: 

 
1. Varbergs kommun ska ha kvar viss rådighet över belysningsanläggningarna 

 
2. En återköpsklausul ska införas i överlåtelseavtalet mellan Varbergs kommun och VEAB 

 
3. Kommunens kostnad för Färdigt Ljus under perioden 2015-2028 är principiellt fastställd 

 
MAOS noterar att det föreligger väsentliga skillnader mellan sakförhållandena i VEAB:s fall i 

jämförelse med ärendet beträffande Haninge Bostäder AB. Det senare omfattade en 

tidsbegränsad byggentreprenad med inslag av privata aktörer och transaktionen hade inte 

föregåtts av en överlåtelse av kommunal angelägenhet. Situationen i Haninge Bostäder  AB:s fall 

avsåg även en upphandling som inte offentliggjorts . 

 
MAOS kan dock inte utesluta att överlåtelsevillkoren i punkterna 1-3 i stycket ovan objektivt sett 

kan ses som att Varbergs kommun redan beslutat att tilldela VEAB ett kommande 

upphandlingskontrakt. Detta medför att förutsättningarna för att klandra överlåtelsen är 
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uppfyllda, jfr EU-domstolens mål C-26/03 Stadt Hal/e.9 För att minimera/undanröja denna risk 

rekommenderar MAOS att överlåtelsen av belysningsanläggningarna görs under följande 

förutsättningar: 

 
1. Varbergs kommuns rådighet över belysningsanläggningarna begränsas till övergripande 

strategibeslut gällande gestaltning, utformning och liknande. VEAB ska, inom ramen för 

belysningsstrategin, självständigt kunna fatta beslut och  genomföra drift, underhåll etc. 

 
2. En återköpsklausul bör inte finnas i avtalet om överlåtelsen av belysningsanlägg- 

ningarna. Överföringen av den kommunala angelägenheten bör inte uppfattas som 

tidsbegränsad. 

 
3. Uppgifter rörande Varbergs kommuns anskaffning av gatubelysning och prissättning 

därav ska inte förekomma i avtalet om överlåtelse av belysningsanläggningarna. Det ska 

regleras i en kommande offentlig upphandling. 

 
4. Avtalet om överlåtelse av belysningsanläggningarna bör reglera hur de nya 

belysningsanläggningarna som Varbergs kommun utvecklar ska överföras till VEAB. Den 

kommunala angelägenhet som överförs till VEAB bör således övergå i sin helhet. 

 
Genomförs transaktionen under dessa förutsättningar bedömer MAOS att Varbergs kommun inte 

åsidosätter upphandlingslagstiftningen. Överlåtelsen innehåller då inga förpliktelser mellan 

Varbergs kommun och VEAB, i vart fall inte i fråga om belysningstjänsten. I enlighet med EU- 

domstolens uttalanden i Helmut Muller bedömer MAOS att kommunens beslut att överlåta 

belysningsanläggningarna på VEAB då inte strider mot regelverket för offentlig upphandling. I 

denna bedömning väger det också tungt att Varbergs kommun genom sin kommunala kompetens 

har en rättighet att fritt organisera de kommunala angelägenheterna. Vid en krock mellan de 

kommunalrättsliga och de upphandlingsrättsliga regelverken kommer de senare dock att äga 

företräde. Risken för att en klandertalan bifalls av förvaltningsdomstol bör under alla 

omständigheter bedömas som liten. 

 
Kan tilldelningsbeslutet klandras? 

 
Förhållandet att äganderätten till belysningsanläggningarna överförs till VEAB innebär att VEAB 

erhåller en konkurrensfördel i en kommande upphandling av gatubelysning som sannolikt 

utestänger andra leverantörer. Det finns därför en viss risk att överlåtelsen och tilldelning i en 

kommande upphandling ses som en odelbar enhet och att en konkurrent till VEAB kan klandra 

tilldelningen av ett kommande upphandlingskontrakt gällande gatubelysning. Grunden för en 

sådan överprövning är då att konkurrensen snedvridits på ett otillåtet sätt. 

 
 
 
 

9 Enligt EU-domstolen tillkommer möjligheten  att ansöka om överprövning  var och en som har eller har haft intresse av att 

tilldelas ett visst offentligt kontrakt och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse, från den tidpunkt 

då den upphandlande myndigheten har uttryckt sin vilja på ett sätt som kan ha rättslig verkan. 
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Emellertid är situationen den att VEAB genom äganderätten till den utrustning som nämnts ovan 

troligtvis redan har en ointaglig konkurrensfördel. VEAB kan vägra tillträde för annan leverantör 

till VEAB:s signalkablar och transformatorstationer. Genom överlåtelsen förstärks visserligen 

VEAB:s konkurrensfördel men Varbergs kommun befinner sig alltså i en situation  där en 

kommande upphandling riskerar att bli resultatlös på grund av att en vinnande leverantör inte 

tillåts nyttja VEAB:s utrustning . Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande från den 28 april 

2015 (mål nr 5995-14) bedömt att en upphandlande myndighet inte har någon skyldighet att 

neutralisera en leverantörs konkurrensfördel. För att neutralisera VEAB:s konkurrensfördel ser 

MAOS som enda rimliga alternativ att Varbergs kommun förvärvar VEAB:s utrustning (vilken 

VEAB, såvitt MAOS förstår det, inte har någon skyldighet att avyttra). Det är MAOS bedömning 

att Varbergs kommun inte har någon skyldighet att vidta denna åtgärd. Med hänsyn till (i) 

Kammarrätten i Stockholms mål 5995-14), (ii) de kostnader som Varbergs kommun vid en 

konkurrensneutraliserande åtgärd skulle drabbas av om belysningsanläggningarna inte säljs, 

samt (iii) att Varbergs kommun har rätt att överföra kommunal kompetens till VEAB är det MAOS 

uppfattning att en ansökan om överprövning inte ska bifallas . Under alla förhållanden bör risken 

kunna bedömas som liten. 

 
Slutsats offentlig upphandling 

 
MAOS bedömer att det inte finns någon möjlighet att genomföra en direktupphandling med stöd 

av någon undantagsbestämmelse. 

 
Varbergs kommun behöver därför anskaffa belysning genom en annonserad upphandling. 

Varbergs kommun har en stor frihet att bestämma villkoren för deltagande och utförande av 

tjänsten rörande en sådan upphandling och MAOS ser därför inte hur någon annan än VEAB 

skulle kunna lämna ett anbud i en sådan upphandling. 

 
MAOS bedömer att Varbergs kommun inte har någon skyldighet att undanröja VEAB:s rådande 

konkurrensfördel och att risken är liten att en förvaltningsdomstol skulle bifalla en ansökan om 

överprövning efter tilldelning till VEAB. 

 
MAOS ser en viss risk för att de villkor som presenterats för överföringen av 

belysningsanläggningarna medför att överlåtelsen kan ses som ett förtäckt uppdragsavtal mellan 

Varbergs kommun och VEAB och att överlåtelsen kan klandras i förvaltningsdomstol. Genom att 

transaktionen genomförs i enlighet med de rekommendationer MAOS lämnat bedömer MAOS att 

risken undanröjs. Den bör i vart fall kunna bedömas som liten. 

 
VEAB kan genom sin äganderätt till signalkablar och transformatorstationer omintetgöra en 

offentlig upphandling. Varbergs kommun befinner sig därför i en situation som kräver stora 

investeringar för att neutralisera konkurrenssituationen på marknaden. För att möjliggöra en 

offentlig upphandling på lika villkor krävs därför att Varbergs kommun förvärvar VEAB:s 

utrustning. Det är MAOS bedömning att Varbergs kommun inte har den skyldigheten. Varbergs 

kommun kan således förklara överlåtelsen genom att belysningsanläggningarna samt nödvändig 

befintlig utrustning bör ägas av en aktör . Kan därtill Varbergs kommun lämna förklaring till varför 

VEAB är bättre lämpat att ombesörja den kommunala angelägenheten 
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ifråga, dvs. motivera att syftet med transaktionen varit annan än ett konstlat upplägg för att 

begränsa konkurrensen, ser MAQS den upphandlingsrättsliga risken som liten. Det är MAQS 

uppfattning att en klandertalan inte ska bifallas. 

 
Överlåtelse av den kommunala angelägenheten till VEAB i sin helhet 

 

Ett alternativ som står Varbergs kommun till buds men som MAQS inte upplever som 

genomförbart är att Varbergs kommun till fullo avhänder sig såväl ansvar som rådigheten över 

gatubelysningsfrågor och överför denna kommunala angelägenhet fullt ut till VEAB. 

 
Med stöd av doktrin finner MAQS inte något kommunalrättsligt hinder mot att den ovanstående 

situationen finansiellt skulle kunna lösas genom löpande aktieägartillskott. 

 
En situation där Varbergs kommun anskaffar belysning från VEAB utan att löpande ersättning 

utgår men där VEAB:s kostnader årligen täcks av aktieägartillskott är inte rekommenderbart. 

 
Förhandsinsyn 

 
Ett instrument som upphandlande myndigheter kan använda sig av när de vill tilldela  ett kontrakt 

genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling) utgörs av 

förhandsinsyn. Genom att annonsera sin avsikt att ingå ett sådant kontrakt och därefter  iaktta 

avtalsspärren kan tilldelningen av kontraktet inte ogiltigförklaras. Däremot är sanktionen 

upphandlingsskadeavgift tillämplig på tilldelning av ett sådant kontrakt även om förhandsinsyn 

genomförts. 

 
MAQS bedömning är att det inte föreligger någon sådan ensamrätt för VEAB som avses i 

undantagsbestämmelsen i 4 kap 5 § p 2 LOU. MAQS kan därför inte heller försvara  en tilldelning 

av ett kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering med efterföljande 

annons om förhandsinsyn. 

 
Upphandlingsskadeavgift och skadestånd 

 
Vid införandet av de nya bestämmelserna om ogiltighet i LOU tillfördes även regler om en 

sanktionsavgift benämnd upphandlingsskadeavgift. Enligt 17 kap LOU har Konkurrensverket  rätt 

att i allmän förvaltningsdomstol föra talan om att en upphandlande myndighet ska åläggas att 

betala en sanktionsavgift till staten i form av en upphandlingsskadeavgift. 

Upphandlingsskadeavgiften får lägst uppgå till 10 000 kronor och högst uppgå till tio procent av 

kontraktsvärdet men kan aldrig uppgå till mer än 10 000 000 kronor. Vid beräkning av 

upphandlingsskadeavgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. 

 
Upphandlingsskadeavgift kan utdömas i tre fall: 

 
1. Om förvaltningsdomstol (efter en ansökan om ogiltigförklaring) fastställt att ett avtal får 

bestå trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr 
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2. Om förvaltningsdomstol (efter en ansökan om ogiltigförklaring) fastställt att ett avtal får 

bestå av tvingande hänsyn till allmänintresse eller 

 
3. Den upphandlande myndigheten har slutit ett avtal med en leverantör utan föregående 

annonsering 

 
I förarbetena - prop. 2009/10:180 - diskuterades om upphandlingsskadeavgift  skulle  kunna utgå 

i ytterligare fall. Exempelvis redogjordes för ett tidigare förslag från Konkurrensverket om att 

avgiften borde kunna bli ett verksamt instrument även för att motverka "riktade" eller 

diskriminerande förfrågningsunderlag. Regeringen bedömde dock att de nya rättsmedel som 

införs innebär så stora förändringar i upphandlingslagarna att effekterna av dessa bör utvärderas 

innan det övervägs om ytterligare överträdelser ska kunna bli föremål för sanktioner. 

 
Om en leverantör har ansökt om överprövning av ett avtals giltighet ska Konkurrensverkets 

ansökan om upphandlingsskadeavgift göras inom sex månader från det att avgörandet i 

ogiltighetsmålet vunnit laga kraft. Om ingen leverantör ansökt om ogiltighet ska ansökan om 

upphandlingsskadeavgift göras av Konkurrensverket senast inom ett år från det att kontraktet 

slöts. 

 
Slutsats upphandlingsskadeavgift och skadestånd 

 
Redogörelsen ovan ger således vid handen att upphandlingsskadeavgift inte kan aktualiseras på 

den efterföljande annonserade upphandlingen. Skulle däremot den annonserade upphandlingen 

överprövas och Varbergs kommun, antingen i avvaktan på eller som ett resultat av  ett sådant 

mål, tvingas  att direktupphandla gatubelysning  blir situationen en annan. Begärs 

ett direktupphandlat  avtal ogiltigt  av en leverantör  och det får  bestå  av tvingande  hänsyn till 

allmänintresse måste Konkurrensverket ansöka om en upphandlingsskadeavgift. 

 
Risken för att en upphandlingsskadeavgift skulle aktualiseras på överlåtelseavtalet sammanfaller 

med risken för att överlåtelseavtalet bedöms utgöra ett förtäckt uppdragsavtal. Uppdragsavtalet 

är då resultatet av en otillåten direktupphandling. Genom att överlåtelsen genomförs i enlighet 

med MAOS rekommendationer är det MAOS uppfattning att överlåtelsen inte strider mot 

upphandlingslagstiftningen. För att en upphandlingsskadeavgift ska kunna påföras krävs det 

enligt förarbetena också att ett avtal har ingåtts. Som tidigare nämnts kan visserligen överlåtelsen 

klandras genom en ansökan om överprövning men MAOS bedömer, med den kännedom MAOS 

har om överlåtelsen, att Konkurrensverket får mycket svårt att visa att ett avtal har ingåtts mellan 

Varbergs kommun och VEAB. I vart fall gäller detta avtal om belysningstjänst. Är inte 

avtalsmomentet uppfyllt saknas det förutsättningar att påföra Varbergs kommun en 

upphandlingsskadeavgfit. Under alla omständigheter bör  förutsättningarna  att påföra Varbergs 

kommun en upphandlingsskadeavgift bedömas som små. 

 

Vid överträdelser av LOU kan den upphandlande myndigheten också bli skyldig att erlägga 

skadestånd till de leverantörer som kunde kommit ifråga för kontraktet. Med beaktande av att 

VEAB äger delar av den utrustning som idag fordras för gatubelysning är det svårt att förutse 

någon situation där annan leverantör skulle kunna lida skada. Enligt praxis har också en 
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kärande i en skadeståndsprocess en skyldighet att begränsa sin skada, vilket kräver att den 

underliggande upphandlingen har begärts överprövad. 

 
 

 
Risker med en offentlig upphandling om belysningsanläggningarna inte överlåts 

 
I föregående avsnitt har konstaterats att VEAB redan idag troligtvis har en ointaglig 

konkurrensfördel som medför att VEAB kommer att tilldelas kontrakt om Varbergs kommun 

exempelvis upphandlar en belysningstjänst. Den riskbedömning som redogjorts för ovan för 

klander av ett tilldelningsbeslut är också tillämplig i denna situation. Eftersom konkurrensfördelen 

förstärks genom en överlåtelse av belysningsanläggningarna bör risken för närvarande vara 

mindre. Den ökar dock enligt MAOS bedömning om förvaltningsavtalet skulle anses strida mot 

LOU. 

 
Varbergs kommun ingick förvaltningsavtalet med VEAB den 21 december 1993. Avtalstiden är 

dock fastställd till den 1 juli 1993 - 31 december 2017, dvs. 24 år och 6 månader. 

Förvaltningsavtalet undertecknades således drygt en vecka före det att den äldre lagen om 

offentlig upphandling (SFS 1992:1528) trädde ikraft den 1 januari 1994. 

 
Kommunala upphandlingar som påbörjades före den 1 januari 1994 reglerades genom 

kommunala upphandlingsreglementen. Många kommuner tillämpade normalreglementet för 

kommunal upphandling - UR. MAOS känner inte till vilket reglemente som tillämpades i Varbergs 

kommun. UR innehöll dock bestämmelser om att den upphandlande enheten ska utnyttja 

befintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud 

och anbudsgivare objektivt. I anvisningarna till UR anfördes att skyldighet alltid föreligger för en 

upphandlande kommun att undersöka och tillvarata den konkurrens som kan finnas mellan 

tänkbara leverantörer inom och utom kommunen. Huruvida konkurrensen tillvaratogs av Varbergs 

kommun när VEAB tilldelades förvaltningsavtalet känner MAOS inte till. 

 
Tillsyn över den äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) utövades av Nämnden  för offentlig 

upphandling (NOU). Angående äldre avtal, vilka ingåtts före ÄLOU:s ikraftträdande, har NOU i 

sina kommentarer till ÄLOU tolkat huvudregeln om affärsmässighet så att avtal som löper med 

förlängningsklausuler (t.ex. tillsvidare-avtal) måste upphandlas på nytt med jämna mellanrum. 

 
Avtalen ska enligt NOU som regel inte tecknas för längre tid än fyra år (inklusive eventuella 

förlängningsklausuler). Har t.ex. en kommun avtal som löper med förlängningsklausuler eller utan 

begränsning i tiden och har avtalstiden löpt längre tid än i normalfallet maximalt fyra år, ska dessa 

enligt NOU sägas upp så snart det är möjligt. Därefter ska upphandling ske på nytt.10 

 
 
 
 
 

10 Se Nämnden för offentlig upphandling, NOU-info dec -93, sid. 6 samt dec -94, sid. 9, se även NOU-info april-94, sid. 8 

samt ok! -94, sid. 11 samt nämndens årssammanställning för år 1995 sid 59-61. 
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Förvaltningsavtalet innehåller en förlängningsklausul, vilken ännu inte har aktualiseras, som 

medför att förvaltningsavtalet förlängs med 5 år i sänder om avtalet inte sägs upp senast två år 

före avtalstidens utgång. Avtalet kan således löpa utan något bortre tidsgräns. 

 
Enligt uppgift från VEAB kan reinvesteringar i belysningsanläggningarna ha varit en del i 

kommunens bedömning av avtalstiden. Någon uppgift som motiverar en avtalstid om 24 år och 

6 månader har dock inte framkommit. Mot denna bakgrund bedömer MAOS att förvaltningsavtalet 

sannolikt strider mot upphandlingsreglerna samt att Varbergs kommun har haft en skyldighet att i 

förtid säga upp förvaltningsavtalet. Att en sådan uppsägning kan föranleda skadeståndsskyldighet 

gentemot VEAB är en annan sak. Den omständigheten tar upphandlingslagstiftningen inte hänsyn 

till. 

 
En slutsats som kan dras av ovanstående är att VEAB:s konkurrensfördel troligtvis har tillkommit 

samt förstärkts på ett otillåtet sätt. Enligt MAOS utgör detta en försvårande faktor för Varbergs 

kommun som kan ligga kommunen till last vid en upphandling av gatubelysning. Detta eftersom 

konkurrensen på marknaden snedvridits på ett otillåtet sätt. 

 
En bedömning av vilket förfarande, dvs. om upphandling av gatubelysning sker före eller efter en 

överlåtelse av belysningsanläggningarna, som är mest riskfritt för Varbergs kommun är svår att 

lämna. MAOS konstaterar emellertid att upphandlingsrisken inte försvinner om 

belysningsanläggningarna ligger kvar i Varbergs kommuns ägo. 

 

KONKURRENSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER 

 
Bakgrund 

 
Försäljningen av belysningsanläggningarna till VEAB kommer att ske till underpris, vilket enligt 

Varbergs kommun har motiverats av att kommunen inte har några kapitalkostnader för 

belysningsanläggningarna. Marknadsvärdet för belysningsanläggningarna kommer enligt uppgift 

inte att fastställas. 

 
När en kommun säljer varor till underpris till ett företag kan det anses utgöra ett stöd som omfattas 

av statsstödsreglerna. Enligt statsstödsreglerna får stöd inte lämnas förrän det godkänts av 

Europeiska Kommissionen (Kommissionen) såvida det inte faller under ett gruppundantag. Frågan 

är därför om överföringen av belysningsanläggningarna  till VEAB,  på det sätt som beskrivits 

ovan, utgör ett statligt stöd och vilka konsekvenser det i sådant fall medför. 

 

Sammanfattning och rekommendation 

 
Stöd av mindre betydelse anses inte påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte snedvrida 

eller hota att snedvrida konkurrensen, vilka är två förutsättningar för att det ska vara fråga om 

statligt stöd. Gränsen för stöd av mindre betydelse är 200 000 euro till ett företag under en 

treårsperiod. Den aktuella överföringen har inget fastställt marknadsvärde men har enligt uppgift 

ett bokfört värde om cirka 900 000 kronor. 
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Under förutsättning att Varbergs kommun inte har beviljat stöd till VEAB som sammanlagt, 

inklusive belysningsanläggningarna, överstiger 200 000 euro under 2015 och de två föregående 

beskattningsåren är vår bedömning att överföringen av belysningsanläggningarna till VEAB, på 

det sätt som beskrivits ovan, inte utgör ett statligt stöd och följaktligen inte behöver anmälas. 

 
I syfte att säkerställa att takbeloppet inte överskrids rekommenderar vi att Varbergs kommun 

 
• fastställer ett marknadsvärde för belysningsanläggningarna för att slutligt kunna avgöra 

om stödet överstiger 200 000 euro; 

 
• upprättar ett brev till VEAB med information om storleken på stödet (i brist på 

marknadsvärde får bokfört värde anges); samt 

 
• inrättar ett centralt register med uppgifter om vilka stöd som beviljats och därefter 

kontrollerar att varje nytt stöd inte överstiger det relevanta taket 

 

Gällande rätt 

 
De grundläggande bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-109 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt ("EUF-fördraget"). EUF-fördragets bestämmelser om statsstöd 

kompletteras med förordningar och nationella regler. 

 
Statsstödsreglerna bygger på ett system med förhandsgranskning. Stöd får inte lämnas förrän det 

godkänts av Kommissionen såvida det inte faller under ett gruppundantag. Detta förbud kallas 

genomförandeförbudet. Kommissionen är den enda myndighet som kan godkänna statsstöd och 

utövar även tillsyn över medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna. Alla myndigheter 

och beslutande församlingar är skyldiga att följa EU:s statsstödsregler men det är bara regeringen 

som kan anmäla stöd till Kommissionen. Kommuner och myndigheter ska därför informera 

regeringen om alla stöd som kan komma att prövas av Kommissionen för att regeringen ska kunna 

uppfylla medlemsstatens åtagande. 

 
Det finns dock undantagsbestämmelser. Som exempel kan nämnas stöd av mindre betydelse. 

Som stöd av mindre betydelse anses stöd som beviljas ett företag och som sammanlagt inte 

överstiger 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.11 Offentligt stöd för tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse som sammanlagt inte överskrider 500 000 euro, som tilldelas under 

en period om tre beskattningsår, anses inte heller som statligt stöd. Det beror på att beloppet är 

så litet att det inte kan anses ha någon påverkan på gränsöverskridande handel eller konkurrens. 

Eftersom åtgärderna inte betraktas som statligt stöd, finns det heller ingen skyldighet att 

förhandsanmäla dem till Kommissionen.12 

 
 
 

11 Se Kommissionens Förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, artikel 3. 

12 Se Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012, artikel 2. 
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Den centrala bestämmelsen om statligt stöd finns i artikel 107.1 EUF-fördraget, som har  följande 

lydelse. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp 

av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 

genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den 

utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. 

 
Nedan behandlas kort de fyra förutsättningar som krävs för att det ska vara fråga om statligt stöd. 

 
(i) Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion 

 
Avgörande är huruvida en viss åtgärd innebär att stödmottagaren får en fördel som den 

inte skulle ha fått under normala omständigheter på marknaden. Varje ekonomisk förmån 

som ett företag inte skulle ha fått under normala marknadsförhållanden inkluderar 

exempelvis försäljning till underpris och tillhandahållande av tjänster eller andra 

nyttigheter på förmånliga villkor. 
 

(ii) Stödet finansieras genom offentliga medel 

 
Finansieringen kan vara direkt eller indirekt. Såväl minskade intäkter som ökade utgifter 

omfattas. Formen är oväsentlig, potentiella stöd kan omfattas även om de inte påverkar 

givarens budget. 
 

(iii) Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
 

(iv) Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna 

 
Även om det finns en teoretisk skillnad mellan (iii) påverkan på konkurrensen respektive 

(iv) påverkan på handeln mellan medlemsstaterna, görs vid den praktiska tillämpningen 

ingen större skillnad mellan dessa två begrepp. 

 
Om ett företag tar emot ett statligt stöd och företagets ställning därmed stärks i 

förhållande till dess konkurrenter inom EU utgår EU-domstolen från att stödet påverkar 

handeln mellan medlemsstater. Det är inte nödvändigt att det företag som tar emot stöd 

bedriver handel med andra medlemsstater. I doktrin finns stöd för att körskolor och 

kulturell verksamhet är verksamheter som inte påverkar samhandeln. Det är inte 

nödvändigt att fastställa att stödet faktiskt påverkar handeln mellan medlemsstaterna och 

snedvrider konkurrensen, utan det räcker att stödet kan ha sådan inverkan. 

 
Stöd av mindre betydelse anses inte påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte 

snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. 

 
Företagsbegreppet ska ges en vid innebörd. Varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, 

oavsett enhetens rättsliga form eller sättet för finansiering omfattas av EUF-fördragets 

bestämmelser. Ekonomisk verksamhet utgörs i sin tur av all verksamhet som består i att erbjuda 
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varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan 

vinstsyfte. 

 
Utöver statsstödsreglerna finns ett förbud mot stöd till enskilda näringsidkare  i kommunallagen.13 

En kommun får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen men ett 

individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får endast lämnas om det finns synnerliga skäl 

för det. Huvudregeln enligt kommunallagen är således att stöd till enskilda näringsidkare är 

förbjudet. Detta förbud kan, på det kommunala området, betraktas som en parallell reglering i 

förhållande till bestämmelserna i EU-rättens statsstödsregler, men det finns vissa avgörande 

skillnader, vad gäller både omfattningen och sanktionsmöjligheterna. Som utgångspunkt förbjuder 

kommunallagen alla stöd till enskilda näringsidkare, medan tillämpningen av EU-rättens 

statsstödsregler förutsätter att de fyra ovannämnda rekvisiten är uppfyllda. Vidare kan konstateras 

att medan enligt EU-rätten stöd som inte överstiger 200 000 euro under en treårsperiod normalt 

är tillåtna, gäller kommunallagens förbud även för lägre stödbelopp. Kommunallagen innehåller 

dock inga sanktionsmöjligheter motsvarande dem som finns i EUF-fördraget och det finns ingen 

tillsynsmyndighet för stöd som lämnas i strid med kommunallagen. 

 
Bedömning 

 
Stödet gynnar VEAB på så sätt att VEAB får överta belysningsanläggningarna till ett underpris. 

Denna fördel skulle VEAB inte ha fått om överföringen skulle skett från en privat aktör. VEAB får 

en stärkt ställning gentemot andra aktörer som äger och förvaltar belysningsanläggninga.r 

Försäljningen till VEAB finansieras genom offentliga medel mot bakgrund av att HGF utgör del av 

kommunen. 

 
På frågan om stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och om det påverkar 

handeln mellan medlemsstaterna är svaret beroende på om VEAB har erhållit stöd under de 

senaste tre åren så att en ytterligare överföring skulle innebära att taket om 200 000 euro 

överskrids.  Det  finns  inget  fastställt   marknadsvärde   för  belysningsanläggningarna.  Av  den 

information som MAOS har fått är det bokförda värdet för belysningsanläggningarna 900 000 

kronor. Om ytterligare stöd inte har beviljats och det faktiska marknadsvärdet inte märkbart 

överstiger bokfört värde föreligger ingen anmälningsskyldighet. 

 
Slutsats: Om marknadsvärdet för belysningsanläggningarna, tillsammans med eventuellt övriga 

givna stöd till VEAB inom en 3 års period, skulle överstiga 200 000 euro är det vår uppfattning att 

överföringen utgör ett stöd och således behöver anmälas. 

 
Det innebär dock inte att stödet anses otillåtet utan bara att det måste genomgå en bedömning. 

 
Med beaktande av den något knapphändiga information vi i nuläget har rörande stödets 

betydelse, syfte och omständigheter i övrigt är det vår uppfattning, utan att vi gjort någon närmare 

analys, att stödet skulle anses utgöra ett tillåtet stöd. 

 
 

13 Se Kommunallagen (1991:900), 2 kap. 8 §. 
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Om stödet ändock skulle anses otillåtet är yttersta konsekvensen att stödet måste återgå jämte 

ränta, något som i praktiken ofta är svårt att verkställa och inte sällan leder till att stödet förblir 

genomfört. 

 
Den kvarvarande osäkerheten kring frågan om otillåtet eller tillåtet stöd bör därför inte utgöra 

något hinder mot överlåtelse av belysningsanläggningarna till VEAB. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/244 

§ 161 Beslut om överlåtelse av kommunal angelägenhet, 
gatubelysning, till Tidaholms Energi AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta den 
kommunala angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland 
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725, KL)). 
 
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan 
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, 
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).  
 
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller 
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).  
 
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig 
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL.  
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige även besluta att överlåta den kommunala 
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att överlåta den kommunala angelägenheten gatubelysning till 
Tidaholms Energi AB. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Överlåtelse av kommunal angelägenhet- 

gatubelysning- till Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-06-23. 
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-23 
 
Ärendenummer 
2021/244 Kommunstyrelsen  
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Överlåtelse av kommunal angelägenhet- gatubelysning- till 
Tidaholms Energi AB 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bl.a. 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725, KL)). 
 
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan 
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, 
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).  
 
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller 
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).  
 
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig 
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL.  
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige även besluta att överlåta den kommunala 
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.  
 
Beslutsunderlag 
-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
överlåta den kommunala angelägenheten gatubelysning till Tidaholms 
Energi AB. 

 
Sändlista 
TEAB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/243 

§ 162 Beslut om ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
genom att lägga till gatubelysning och laddinfrastruktur. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bland 
annat beslutat föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen i TEAB gett VD i uppdrag att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad inriktning för 
bolaget. Förfrågan avser utöver gatubelysning även laddinfrastruktur. 
 
Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår att bolagets syfte bland annat är att 
med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och 
miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av 
fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät 
främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är 
även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja sin egen producerade el.  
 
I huvudsak framgår detta även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven 
ska bolaget även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande 
planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2. 
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige därmed även besluta att som sitt ställningstagande 
tillstyrka ändrad inriktning för bolaget genom att lägga till gatubelysning. 
Fullmäktige bör även tillstyrka att laddinfrastruktur läggs till. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för 
Tidaholms Energi AB genom att lägga till gatubelysning och 
laddinfrastruktur. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ställningstagande till ändrad inriktning för 

Tidaholms Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-06 
 Förfrågan ”Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi 

AB”, VD Mattias Andersson, 2021-06-21. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-06 
 
Ärendenummer 
2021/243 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms 
Energi AB 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en 
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta 
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bl.a. 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala 
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.  
 
Med anledning av ovanstående har styrelsen i TEAB gett VD i uppdrag att 
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad inriktning för 
bolaget. Förfrågan avser utöver gatubelysning även laddinfrastruktur. 
 
Beslutsunderlag 
 Förfrågan ”Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi 

AB”, VD Mattias Andersson, 2021-06-21. 
 
Utredning 
Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår att bolagets syfte bl.a. är att med 
tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och 
miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av 
fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät 
främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är 
även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja sin egen producerad el.  
 
I huvudsak framgår detta även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven 
ska bolaget även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande 
planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2. 
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till 
TEAB ska fullmäktige därmed även besluta att som sitt ställningstagande 
tillstyrka ändrad inriktning för bolaget genom att lägga till gatubelysning. 
Fullmäktige bör även tillstyrka att laddinfrastruktur läggs till. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms i direkt mening inte beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
genom att lägga till gatubelysning och laddinfrastruktur. 
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TEAB 
Samhällsbyggnadsnämnden
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Tidaholm 2021-06-21 

 
 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB 
 
 
Styrelsen i Tidaholms Energi AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande till ändrad inriktning för bolaget. 
 
Den nya inriktningen är gatubelysning och laddinfrastruktur. 
 
 
Vi inhämtar härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad 
inriktning för Tidaholms Energi AB 
 
 
 
Tidaholms Elnät AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/242 

§ 163 Beslut om utökad kommunal borgensram för Tidaholms 
Energi AB, pga gatubelysning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 252 341 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Energi AB har inkommit med förfrågan om kommunal borgen för 
renovering och utbyte av gatubelysning. Beloppet uppgår till 20 mnkr. 
 
Tidaholms kommuns borgensförpliktelser till Tidaholms Energi AB har senaste 
åren minskat tack vare amorteringar av låneskulden. År 2019 uppgick den 
totala borgensförpliktelsen till 253 mnkr och inför 2021 uppgick den totala 
borgensförpliktelsen till 232 mnkr. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att sälja gatubelysningen till Tidaholms 
energi AB anser kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige även 
ska bevilja kommunal borgen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
252 341 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande 
tillstyrka försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad kommunal borgensram för 

Tidaholms Energi Ab på grund av för renovering och utbyte av 
gatubelysning”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-08-02. 

 Skrivelse ”Begäran om kommunal borgen för renovering och utbyte av 
gatubelysning”, 2021-06-23.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-02 
 
Ärendenummer 
2021/242 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om utökad kommunal borgensram för 
Tidaholms Energi Ab på grund av för renovering och utbyte av 
gatubelysning 
 
Ärendet 
Tidaholms Energi AB har inkommit med förfrågan om kommunal borgen för 
renovering och utbyte av gatubelysning. Beloppet uppgår till 20 000 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse ” Begäran om kommunal borgen för renovering och utbyte av 

gatubelysning”, 2021-06-23. 
 
Utredning 
Tidaholms kommuns borgensförpliktelser till Tidaholms Energi AB har senaste 
åren minskat tack vare amorteringar av låneskulden. År 2019 uppgick den 
totala borgensförpliktelsen till 253 mnkr och inför 2021 uppgick den totala 
borgensförpliktelsen till 232 mnkr till Tidaholms Energi AB. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Om kommunfullmäktige beslutar att försälja gatubelysningen till Tidaholms 
energi AB så anser kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
även ska bevilja kommunalborgen. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 252 341 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka 
försäljning av gatubelysning och att driftsavtal upprättas. 

 
 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB
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    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
 
Begäran av kommunal borgen 
 
Styrelsen i Tidaholms Energi AB har gett VD i uppdrag att begära kommunalborgen om 
20.000.000 kr för att finansiera projektet Gatubelysning Tidaholms kommun.  
 
Borgen skall användas utbyte och renovering av befintlig gatubelysning i Tidaholms 
kommun, arbetet kommer att ske etappvis.  
 
 
Vi begär härmed kommunalborgen om 20.000.000 kr för renovera och ersätta befintliga 
gatubelysning i Tidaholms kommun. 
 
 
 
 
 
Tidaholms Energi AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/246 

§ 164 Beslut om ändring i bolagsordning Tidaholms Energi AB, 
pga gatubelysning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under  
§ 3 lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för    
   fordon 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 4 § bolagsordningen för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår att bolagets 
syfte bland annat är att med tillämpning av den kommunala 
likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av 
el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet 
och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms 
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja 
sin egen producerade el. 
 
I 3 § är det uppräknat vad TEAB har till sin verksamhet. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till TEAB behöver 
tillägg göras i punktlistan i 3 § i bolagsordningen. Förslag är att en mening 
läggs till i punktlistan:  
 

 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i 
punktlistan under § 3 lägga till:  

 
uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
  fordon 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderad bolagsordning för Tidaholms 

Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07. 
 Förslag till bolagsordning Tidaholms Energi AB. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-07 
 
Ärendenummer 
2021/246 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om reviderad bolagsordning för Tidaholms Energi AB 
 
Ärendet 
Av 4 § bolagsordningen för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår att bolagets 
syfte bl.a. är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och 
distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och 
konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms 
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt sälja 
sin egen producerad el. 
 
I 3 § är det uppräknat vad TEAB har till sin verksamhet. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till TEAB behöver 
tillägg göras i punktlistan i 3 § i bolagsordningen. Förslag är att en mening 
läggs till i punktlistan:  
 

 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag till bolagsordning Tidaholms Energi AB 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under § 
3 lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon 

 
 
 
Sändlista 
TEAB 
Samhällsbyggnadsnämnden
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1 § Firma 
Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 
 
2 § Säte 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tidaholms kommun. 
 
3 § Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet  

 att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning, 
samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 att bedriva produktion och distribution av fjärrvärme inom Tidaholms 
kommun samt idka därmed förenlig verksamhet, 

 att bygga och driva infrastruktur för IT samt idka därmed förenlig verk-
samhet inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet 
därmed uppnås, även i geografisk närhet av Tidaholms kommun. 

 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon. 

 att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms 
kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geogra-
fisk närhet av Tidaholms kommun, elnätverksamhet enligt gällande 
lagstiftning, f n Ellagen (1997:857). 

 att genom annan helägd juridisk person, inom Tidaholms kommun, för-
värva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter 
med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.  
Bolaget äger även rätt att, efter särskilt tillstånd från kommunfullmäkti-
ge, förvärva annan fastighet. 

 att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i  
företag inom bolagets verksamhetsområden. 

 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och 
distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och  
konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms  
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt för-
sälja sin egen producerad el. 
 
Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget bedriva elnätsverksamhet 
enligt gällande lagstiftning. 
 
Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostads-försörj-
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ningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärs-
mässiga principer.  
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun. 
 
5 § Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tidaholms kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas 
 
6 § Aktiekapital  
Aktiekapital ska vara lägst sjumiljonerfemhundratusen (7.500.000) kronor och 
högst  trettiomiljoner (30.000.000) kronor. 
 
7 § Antal aktier 
I bolaget ska det finnas lägst 7 500 aktier och högst 30 000 aktier. 
 
8 § Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun för tiden från den 
ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige 
förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i styrelsen. 
 
9 § Revisor 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, efter för-
slag av kommunens revisorer, en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns 
och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
10 § Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäk-
tige utse minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleant. 
 
11 § Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och 
senast två veckor före bolagsstämman.  
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12 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 
 
13 § Årsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förkomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av två justerare. 
6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen utlyst. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmanna-

revisorns granskningsrapport. 
8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen och 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna, lekmanna-revi-
sorn och suppleanter. 

10. Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse. 
11. Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice  

ordförande till  styrelsen. 
12. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer och 

suppleanter. 
13. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant. 
14. Övriga ärenden. 

 
14 § Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1–31/12). 
 
15 § Teckna firma 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande  
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. 
 
16 § Rösträtt 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne 
eller honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.  
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17 § Rätten till information 
Bolaget ska informera kommunstyrelsen i Tidaholms kommun om verksamhe-
ten två gånger per år samt överlämna verksamhetsrapport till kommunfullmäk-
tige i Tidaholms kommun en gång per år. 
Kommunstyrelsen i Tidaholms kommun äger rätt att ta del av bolagets hand-
lingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Detta gäller endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
 
18 § Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Tidaholms kommun.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/245 

§ 165 Beslut om ändring i ägardirektiv Tidaholms Energi AB, pga 
gatubelysning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under p. 
3.2. lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
   fordon. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av ägardirektiven för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår bland annat 
följande. Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet 
och med optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el 
samt produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms 
kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt 
stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.  
 
Detta ska bolaget göra genom att: 
 
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och  
   stadsnätsinfrastrukturen  
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät  
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta 
gatubelysningen till TEAB behöver tillägg göras i ägardirektivet. Förslaget är 
att fullmäktige lägger till en punkt ovan: uppföra, äga och förvalta 
belysningsanläggningar. Det är också lämpligt att samtidigt även lägga till 
laddstolpar då bolaget har flera sådana i sin ägo. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att revidera ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i 
punktlistan under p. 3.2. lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för  
   fordon. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av ägardirektiv för Tidaholms 

Energi AB”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-07-07. 
 Förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-07 
 
Ärendenummer 
2021/245 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Beslut om revidering av ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 
 
Ärendet 
Av ägardirektiven för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår bl.a. följande. 
Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med 
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt 
produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms 
kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt 
stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.  
 
Detta ska bolaget göra genom att: 
 
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och 
stadsnätsinfrastrukturen  
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät  
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta 
gatubelysningen till TEAB behöver tillägg göras i ägardirektivet. Förslaget är 
att fullmäktige lägger till en punkt ovan: uppföra, äga och förvalta 
belysningsanläggningar. Det är också lämpligt att samtidigt även lägga till 
laddstolpar då bolaget har flera sådana i sin ägo. 
 
Tillägget är grönmarkerat i förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.  
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under p. 
3.2. lägga till:  

 
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för 
fordon 

 
Sändlista 
TEAB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 
 
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Energi AB, nedan kallat Bolaget, 
gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun 
den 2018-xx-xx och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 2018-
xx-xx. 
 
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfat-
tande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kom-
mun. Vidare används begreppet bolagskoncern som benämning på Tidaholms 
Energi AB och dess dotterbolag. 
 
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet  

Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tida-
holms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av kommunsty-
relsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och för-
fattning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen 
genom  
a) gällande bolagsordning,  
b) gällande ägardirektiv,  
c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.  
 
Styrdokument som har antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
gäller för Bolaget och dotterbolagen om detta anges i det beslut som fattas av 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen vid antagande av styrdoku-
mentet. Det antagna styrdokumentet ska genom Bolagets försorg fastställas 
av styrelsen i respektive dotterbolag.   
 

2. Kommunens direktivrätt  

Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade 
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen 
eller annan lag eller författning.  
 
3. Syfte med verksamheten 

3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet  

Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisat-
ion. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga mark-
nadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet 
med verksamheten. 
 
3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag 

Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med 
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt 
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produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms kom-
mun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbygg-
nad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.    
 
Detta ska bolaget göra genom att: 
 
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och stads-
nätsinfrastrukturen  
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät 
främst i Tidaholms kommun utifrån marknadens efterfrågan  
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för fordon 
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor 
 
3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget utgöra kommunens 
verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär 
att Bolaget löpande ska:  

- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av hela bolagskoncernen,  
- arbeta för att Tidaholms kommun erhåller största möjliga ekonomiska 

kommunkoncernnytta av sitt ägande av bolagskoncernen,  
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i 

kommunkoncernen och i bolagskoncernen,  
- utvärdera bolagskoncernens strategier och mål samt kontrollera att de 

harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter,  
- utse ombud att representera Bolaget vid dotterbolagens bolagsstäm-

mor samt utfärda instruktioner till ombuden.  
 

4. Ägardirektiv 

4.1 Kommunens direktiv 

Moderbolaget ska via ombud överlämna av kommunen antagna ägardirektiv 
för beslut på bolagsstämma i dotterbolagen.  
 
4.2 Bolagets direktiv 

Kommunfullmäktige ger med detta ägardirektiv Bolaget rätt att utfärda sär-
skilda ägardirektiv till dotterbolagen i frågor som är av administrativ karaktär 
och inte är av sådan art eller betydelse som kommunfullmäktige ska besluta i.  
 
4.3 Dialog 

Arbetet med direktiven ska ske i dialog mellan ägaren, moderbolag och dotter-
bolagen. 
 
5. Insyn och ledningsfunktion  

 5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion 

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen, som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de 
avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente. 
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Kommunstyrelsen äger ta del av Bolagets och dess dotterbolags handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dotterbolagen och dess 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska få den information och de handlingar som 
styrelsen begär. Informationens art och omfattning ska fastställas efter samråd 
med Bolagets styrelse. 
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den 
verksamhet som Bolaget samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalen-
derår till kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksam-
heten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med 
att uppfylla sina ägardirektiv.   
 
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrap-
port av den interna kontrollen för Bolaget och dotterbolagen till kommunstyrel-
sen.  
 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet om-
fattar inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.  
 
5.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande  

Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksam-
het och verksamheten i dotterbolagen.  
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  

- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt,  
undantag anslutningspliktiga ärenden  

- Bildande och förvärv av dotterbolag  
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
- Bolagets ägardirektiv till dotterbolag 
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt   
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp  
 
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:  
- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300-

400 basbelopp  
 
Är styrelsen oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige 
och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär samråd ska kom-
munstyrelsen besluta om ärendet ska underställas kommunfullmäktige eller 
inte. 
 
Bolagets styrelse ska respektera kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och 
inte avgöra frågan dessförinnan.  
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6. Informationsskyldighet  

6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen 

Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om bolagskoncer-
nens verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande 
handlingar från bolagskoncernen till kommunstyrelsen: 

a) protokoll från bolagsstämmor, 
b) protokoll från styrelsesammanträden, 
c) bolagets och dotterbolagens delårsrapporter och årsredovisning, 
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,  
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommu-

nen, 
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.   

 
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana upp-
gifter utelämnas när protokollet inges till kommunen. Det ska dock framgå av 
materialet att en sådan åtgärd har skett. 
 
7. Ekonomi  

7.1 Allmänt 

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk ut-
veckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och 
ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekono-
misk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Soliditeten, 
som ett uttryck för bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsris-
kerna och hållas stabil över tiden. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15 
procent. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt 
från ovanstående. 
 
7.2 Borgen 

Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kom-
munal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksam-
hetsår. 
 
7.3 Budget och handlingsplan  

Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande 
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Bola-
get och dotterbolagens budget och handlingsplan ska delges kommunstyrel-
sen senast 15 oktober varje år.  
 
7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll  

Styrelsen ska, utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen, redovisa hur verk-
samheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet.  
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7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning  

Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge kom-
munstyrelsen det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upp-
rätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget ska följa de 
tidsplaner och anvisningar i övrigt som kommunen meddelar.  
 
I bolagets bokföring ska de olika verksamhetsgrenarnas resultat särredovisas.  
 
7.6 Upphandling 

Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bo-
laget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genom-
förs i kommunkoncernen.  
 
8. Verkställande direktör, VD 

8.1 Tillsättande och avsättande av VD  

Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera 
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats. 
 
8.2 Instruktion för VD  

Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.  
 
9. Arbetsordning för styrelsen  

Styrelsen ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.  
 

10. Arkivreglemente  

Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:85) ska tillämpas i 
Bolaget. 
 
11 Krisberedskap 

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhets-
område. Bolaget ska också medverka i kommunkoncernens hantering av ex-
traordinära händelser samt se till att dotterbolagen deltar vid behov.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 169 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 
enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 17 oktober 31 oktober 28 november  19 december 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti 26 september 
 31 oktober 28 november 19 december   

 
- Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska 
kungöras i Västgöta-Bladet. 

- Bengt Karlsson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets 
förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera 
arbetsutskottets förslag på sammanträdesdagar med den 17 oktober. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Ordföranden ställer därefter Karlssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 81/2021 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsplats för 
kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”,  
2021-06-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vikarierande 
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

118



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/191 

§ 81 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 31 oktober 28 november 19 december   

 
 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska 
kungöras i Västgöta-Bladet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande: 

 
 31 januari   28 februari  28 mars   25 april 
 30 maj   27 juni  29 augusti   26 september 
 31 oktober 29 november 19 december    
 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska 
kungöras i Västgöta-Bladet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vik sekreterare Karin 
Hammerby, 2021-06-14. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-14 
 
Ärendenummer 
2021/191 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som 
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i. 
 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022 
enligt följande: 
 
31 januari  28 februari 28 mars  25 april 
30 maj  27 juni 29 augusti  26 september 
31 oktober 28 november 19 december   
 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i 
Västgöta-Bladet. 
 

 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-13 
 
Ärendenummer 
2021/79 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ombud till Inera ägarråd för 
mandatperioden 2019-2022 efter Runo Johansson (L) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ombud till Inera 
ägarråd för mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 38/2018 ” Beslut om val av ombud Inera 

AB”, 2018-03-26 (ärendenr:2018:88). 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ombud till Ineras ägarråd 
2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Den valde 
Inera 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 96 Beslut om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Runo Johansson (L) som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen 
tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd. Entledigandet begärs från 2021-08-09. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Runo 
Johansson (L)som ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Runo 

Johansson (L)”, 2021-06-18, kanslichef Anna Eklund. 
 Begäran om entledigande, 2021-06-09 

 
Sändlista 
Runo Johansson 
Personalavdelningen 
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Avsägelse 

 

Jag avsäger mig från och med den 9 augusti 2021 uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, samt alla uppdrag som är 
kopplat till detta. Jag avsäger mig även min plats som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen samma datum som ovan. 

 

Tidaholm den 9 juni 2021 

 

Runo Johansson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/88 

§ 38 Beslut om val av ombud Inera AB 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting, 
regioner och kommuner. 
2017-09-25 beslutade kommunfullmäktige i Tidaholm att bli delägare i Inera 
AB. 
Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Ägarrådet möts en gång per år 
och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande 
frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta 
ske via ombud. Ägarrådet förbereder beslut inför bolagsstämman 
Tidaholms kommun behöver utse ett ombud till äggarråd Inera AB. 
Efter samtal mellan kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier 
föreslås att Anna-Karin Skatt utses som ombud till ägarrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
 Kommunstyrelsens beslut § 66/2018 ”Beslut om val av ombud Inera 

AB”, 2018-03-21 
 Tjänsteskrivelse ”Val av ombud till ägarråd -Inera AB”, kommunjurist 

Thomas Lindberg, 2018-02-26 
 Kommunfullmäktiges beslut § 104/2017 ”Beslut om förvärv av aktier i 

Inera AB”, 2017-09-25 
 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse 
Runo Johansson (L) till ombud för Tidaholms Kommun vid Inera ABs 
ägarråd.  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ombud för 
Tidaholms Kommun vid Inera ABs ägarråd. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-12 
 
Ärendenummer 
2018/409 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås semesterby mandatperioden 2019-2022 efter 
Runo Johansson (L) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i stiftelsen 
Tidaholm-Hökensås semesterby för mandatperioden 2019-2022. 
 
Sedan tidigare har stiftelsens styrelse bestått av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-11, § 171/2019, att utse 
Ingemar Johansson (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott efter 
Runo Johansson (L). 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 171/2021 ” Fyllnadsval av ledamot i 

arbetsutskottet efter Runo Johansson (L)”, 2021-08-12 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 Kommunfullmäktiges beslut § 13/2019 ” Val av styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm-Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31”, 2019-01-28 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i 
stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby för perioden 2021-08-30 till 
2022-12-31.  

 
Sändlista 
Den valde 
Personalavdelningen 
Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-11 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/433 

§ 171 Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Runo 
Johansson (L) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar utse Ingemar Johansson (L) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden 2021-08-11 till  
2022-12-31.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.  
 
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta utse Ingemar 
Johansson (L) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Runo 

Johansson (L)”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-27. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28. 
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L). 
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2019 ”Val av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2019-2022”, 2019-01-09. 
 
Sändlista 
Den valde 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/401 

§ 96 Beslut om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Runo Johansson (L) som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen 
tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Runo Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd. Entledigandet begärs från 2021-08-09. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Runo 
Johansson (L)som ledamot i kommunstyrelsen samt vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika oppositionsråd från 2021-08-09. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om entledigande från uppdrag Runo 

Johansson (L)”, 2021-06-18, kanslichef Anna Eklund. 
 Begäran om entledigande, 2021-06-09 

 
Sändlista 
Runo Johansson 
Personalavdelningen 
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Avsägelse 

 

Jag avsäger mig från och med den 9 augusti 2021 uppdraget som vice 
ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, samt alla uppdrag som är 
kopplat till detta. Jag avsäger mig även min plats som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen samma datum som ovan. 

 

Tidaholm den 9 juni 2021 

 

Runo Johansson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-01-28 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/409 

§ 13 Val av styrelsen för stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby 
2019-01-01-2022-12-31 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av fem ledamöter till styrelsen för 
Stiftelsen Tidaholm-Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31. Sedan 
tidigare har styrelsen i stiftelsen bestått av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunstyrelsen har nu § 12/2019 valt ett arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Valberedningen har berett ärendet och har överlämnat förslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 1/2019 ”Val av styrelsen för stiftelsen 

Tidaholm- Hökensås Semesterby 2019-01-01-2022-12-31”, 2019-01-
28 

 Kommunstyrelsen beslut § 12/2019 ”Val av kommunstyrelsens 
arbetsutskott”, 2019-01-09 

 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande 
ska väljas till styrelsen för Stiftelsen Tidaholm- Hökensås 
Semesterby för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31: Anna-
Karin Skatt (S) Lena Andersson (S) Hajrudin Abdihodzic (V) Runo 
Johansson (L) Ambjörn Lennartsson (M)  

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara 
paragrafen omedelbart justerad.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige besluta att följande ska väljas till styrelsen för 
Stiftelsen Tidaholm- Hökensås Semesterby för mandatperioden 2019-
01-01-2022-12-31:  
Anna-Karin Skatt (S)  
Lena Andersson (S)  
Hajrudin Abdihodzic (V)  
Runo Johansson (L) 
Ambjörn Lennartsson (M) 

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sändlista 
Stiftelsens handläggare 
Länsstyrelsen 
De valda
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-12 
 
Ärendenummer 
2018/403 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Johan 
Liljegrahn (M)  
 
Ärendet 
Johan Liljegrahn (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-08-11. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johan Liljegrahn (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sändlista 
Johan Liljegrahn 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Till Kommunfullmäktige i Tidaholm 

 

Avsägelse av politiskt förtroendeuppdrag 
 

På grund av nya politiska åtaganden i ytterligare en nämnd begär jag att bli entledigad från och med 
dagens datum min plats som ordinarie ledamot i kultur och fritidsnämnden. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Johan Liljegrahn (m) 

Tidaholm 210811
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-12 
 
Ärendenummer 
2018/403 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i kultur-och 
fritidsnämnden efter Johan Liljegrahn (M) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-08-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Johan Liljegrahn (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Johan Liljegrahn. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden för perioden 2021-08-30 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Den valde 
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Till Kommunfullmäktige i Tidaholm 

 

Avsägelse av politiskt förtroendeuppdrag 
 

På grund av nya politiska åtaganden i ytterligare en nämnd begär jag att bli entledigad från och med 
dagens datum min plats som ordinarie ledamot i kultur och fritidsnämnden. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Johan Liljegrahn (m) 

Tidaholm 210811
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