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Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 
2023-02-27 kl. 18:00 – 19:02   Stora salen, stadsbiblioteket 

§§ 20-21 

Beslutande 
Svante Schultz (VT), Peter Friberg (M), Lennart Nilsson (SD), Ingela Backman (S), Runo Johansson 
(L), Bengt Karlsson (S), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Johan Liljegrahn (M), Pia Logård (SD), Anna-
Karin Skatt (S), Patrik Kristoffersen (KD), Mikael Hallin (C), Tony Pettersson (S), Ida Davidsson 
(VT), Jenny Svensson (L), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M), Per Nordström (SD), 
Othmar Fiala (S), Camilla Graaf (VT), Anna Zöögling (S), Lena Alteg (M), Lennart Larsson (SD), 
Christoffer Axelsson (S), Christopher Vipond (MP), Krister Rohman (KD) ordförande, Elisabeth 
Alfredsson (VT), Emma Graaf (S) andre vice ordförande, Fredrik Kvist (M), Liva Vikhed (SD), 
Jonas Storm (S), Magnus Haglind (VT), Anneli Sandstedt (C), Lisa Öhgren (S), Patricia Axelsson 
(V), Ingemar Johansson (L) förste vice ordförande, Magnus Erbing (M), Asem Alkordi (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Monica Staadig (S), Yvonne Andersson (L), Per Wiklund (V) 

Ersättare 
Per-Olof Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Per-Erik Vrang (M), Ulf Alteg (M), Jan Norberg 
(SD), Stig Norberg (SD), Per-Erik Thurén (S), Lisbeth Göthberg (S), Malin Andersson (S), 
Alexander Lagerholm (S), Per-Inge Karlsson (C), Alexander Karlsson (C), Tobias Henning (MP)  

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, kanslichef 

Justering 
Utses att justera: Svante Schultz (VT), Anna Zöögling (S) 

Justeringens tid: 2023-02-27  

Krister Rohman (KD), ordförande Jenny Beckman, sekreterare

Svante Schultz (VT), justerare Anna Zöögling (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2023-02-28 – 2023-03-22 

Nämnd/styrelse: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2023-02-27 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Jenny Beckman  
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Innehållsförteckning 
§ 20 Beslut om revidering av borgensram för Tidaholms Bostads AB 

avseende år 2023 
 

§ 21 Beslut om revidering av borgensram för Tidaholms Energi AB 
avseende år 2023 
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§ 20 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Bostads AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Mikael Hallin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att  

o revidera kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Bostads AB 
(KF § 131/2022) på det vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 
2023 för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

o justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Bostads AB om  
168 miljoner kronor (KF § 131/2022). Därefter har Tidaholms Bostads AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
164 762 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 10,5 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera paragrafen omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  
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Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 32/2023 ”beslut om revidering av borgensram för Tidaholms 
Bostads AB avseende år 2023”, 2023-02-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Bostads AB 2023”, ekonomichef 
Louise Holmvik, 2023-01-24. 

Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomienheten 
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§ 21 Beslut om revidering av borgensram för 
Tidaholms Energi AB avseende år 2023 
KS 2022/249 

Mikael Hallin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att  

o revidera kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF 
§ 132/2022) på det vis att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 
för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 222 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

o justera paragrafen omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Energi AB om  
210 miljoner kronor (KF § 132/2022). Därefter har Tidaholms Energi AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 15 miljoner kronor vilket är en justering mot tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att en utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och dels ökade räntekostnader 
i en tid när räntor är högre än tidigare år.   

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 

beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera paragrafen omedelbart. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.  
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Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut § 33/2023 ”Beslut om revidering av borgensram för Tidaholms 
Energi AB avseende år 2023”, 2023-02-08. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av borgensbeslut Tidaholms Energi AB 2023”, ekonomichef 
Louise Holmvik, 2023-01-25. 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomienheten 
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