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KALLELSE
Extra Kommunstyrelse
Dag och tid:

2021-04-29 09:00

Plats:

Sessionssalen/Digitalt

Justerare:

Runo Johansson (C)

Gruppmöten sker digitalt kl 08:30 med inloggning från kl 08:15
Kallade
Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Lennart Nilsson (SD).

Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Zelal Yesildeniz (-), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp (S), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta
Andersson (L), Ida Davidsson (-), Peter Friberg (M), Marika Lund (SD).

ÄRENDEN
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Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om
utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1

2

Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostad AB 2020/352
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-22
Ärendenummer
2020/416

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och
Kungsbro 1
Ärendet
Tidaholms bostads AB, TBAB, har inkommit med begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande angående renovering och ombyggnad
av fastigheter Kaplanen 1, Kungsbro 1. Investeringen avser ombyggnad av
Röda skolan och Rosa skolan där ombyggnationen ska ge 26 nya
hyreslägenheter och samt iordningställande av ytterområdet på fastigheterna.
Kommunfullmäktige har tidigare § 6/2021, 2021-01-25, beslutat att som
ställningstagande tillstyrka projektet, då utifrån att investeringsprojektet skulle
uppgå till 55.0 miljoner kronor
Bolaget framhåller att efter genomförd upphandling ser bolaget att tidigare
budgeterade kostnader 55.0 miljoner kronor inte kommer att täcka de verkliga
kostnaderna för projektet. De nya beräknade kostnaderna för projektet är 71.0
miljoner kronor, detta inklusive ombyggnad och markarbete.
Bolaget begär därför om Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande
om ytterligare 16 miljoner kronor för att kunna genomföra projektet.
Beslutsunderlag
 Skrivelse ”kommunfullmäktiges ställningstagande”, Mattias Andersson
VD Tidaholms Bostad AB, 2021-04-21.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB nr 5, 2021-04-21
 Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ” Kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och
Björnen”, 2021-01-25.
Utredning
Enligt ägardirektivet för bolaget så ska kommunfullmäktige yttra sig och ta
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp
per investeringsobjekt. Bolaget har därmed inkommit med en begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande.
Bolaget har även kommit in med förfrågan om utökad kommunal borgen på
16.0 miljoner kronor.
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte framgår i bolagets
redogörelse eller underlag vilka orsaker som gör att upphandlingen blivit
dyrare än den ursprungliga projektbudgeten. Kommunledningsförvaltningen
har ingen möjlighet, på grund av kort handläggningstid, att utreda orsaken.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ” Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas.
Kommunledningsförvaltningen tidigare påpekat vikten av att utöka dialogen
med TBAB under den period då de ska genomföra stora investeringar. Det är
också viktigt att den långsiktiga planen revideras löpande och projekten
färdigställs etappvis, detta för att det ska finnas en möjlighet att stoppa eller
flytta projekt på grund av att något annat projekt blivit dyrare.
Kommunledningsförvaltningen vill lyfta fram att dessa delar blir än viktigare
när detta projekt blir dyrare.
Kommunledningsförvaltningen vill också framhålla att det finns fler värden i
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv
plats att bo, verka och leva i.
Förslag till beslut
- Kommunledningsförvaltningen lämnar ärendet till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige utan förslag till beslut.
Sändlista
TBAB

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
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Tidaholm 2021-04-21
Kommunfullmäktige i Tidaholm

Kommunfullmäktiges ställningstagande
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande gällande renovering och ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1.
Investeringen avser ombyggnad av Röda och Rosa skolan, Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Ombyggnaden kommer att rendera i 26 nya hyreslägenheter och samt iordningställandet av
ytterområdet på fastigheterna.
Efter genomförd upphandling ser TBAB att tidigare budgeterade kostnader 55.000.000 kr inte
kommer att täcka de verkliga kostnaderna för projektet.
TBAB beräknar kostnaden för renoveringen Kaplanen 1 och Kungsbro 1 till 71.000.000 kr
inkl. ombyggnad och markarbete.
TBAB begär härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande om ytterligare
16.000.000 kr för att omställa och renovera befintliga fastigheter på området till 26
hyreslägenheter. Total projektkostnad beräknas till 71.000.000 kr.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson
VD

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 5 2021

2021-04-21

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Per capsulam

Beslutande:

Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
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§ 30
Utökad investeringsram Kaplanen och Kungsbro
Upphandlingen för renoveringen är klar. Alla anbud är dyrare än
tidigare fattat beslut om total renoveringskostnad.
Styrelsen beslutar att:
• Ge VD i uppdrag att genomföra projektet Kungsbro/Kaplanen
enligt föredragit förslag. Föregående investering om 55 MSEK
ska utökas med ytterligare 16 MSEK till en total
investeringssumma om 71 MSEK för Kungsbro/Kaplanen.
• Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande om utökad
investering på Kungsbro/Kaplanen om 16 MSEK, från nuvarande
beslut 55 MSEK till totalt 71 MSEK.
• Ge VD i uppdrag att begära kommunalborgen om ytterligare 16
MSEK till projektet Kungsbro/Kaplanen, till en ny summa av 71
MSEK.
• Ge VD i uppdrag att återta ställningstagandet kring en
köpeskilling om 1 kr för Kaplanen 1.2.5 och del av innerstaden
2:1
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Ingela Backman, Lennart Axelsson,
Per Bergström, Katarina Wallgren, Maria Fredriksson, Mikael Snäll
och Michael Brisman

Assently: e7d2d17cb794e9762af1cdccbbd5ff43624bd034e79d611d6fe776e2749528986add8b4055b901d315846b92e5dc01e91cec1e83d80ede30378d4372b3fdcb23

Sida 1 av 2

Följande handlingar har undertecknats den 21 april 2021
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Handlingarna är undertecknade av
2021-04-21 16:53:12 (CET)

Ingela Backman
ingela.backman@skovde.se
185.112.112.143
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 18:15:58 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
77.74.130.93
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:10 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
77.74.131.168
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:54:21 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
80.68.122.54
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:59 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
79.99.174.53
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:53:42 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
79.136.68.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:40 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
81.230.146.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:53 (CET)

Linda Göransson
linda.goransson@tidaholm.se
217.211.13.236
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-25

Kommunfullmäktige

2020/416

§ 6 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande till
investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsens för Tidaholms Bostad AB (bolaget) har inkommit med begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande i två investeringsprojekt. Frågan rör
investeringsprojekt ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och
Kungsbro 1 samt investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen.
Enligt ägardirektivet för bolaget ska kommunfullmäktige yttra sig och ta
ställning till investeringar där investeringsbeloppet överstiger 200 basbelopp
per investeringsobjekt. Bolaget har därför inkommit med en begäran om
kommunfullmäktiges ställningstagande. Projekten finns beskriva i det bifogade
beslutsunderlaget.
Bolaget har även kommit in med förfrågan om kommunal borgen för hela
investeringsbeloppet för båda projekten som uppgår till 81,0 miljoner kronor.
Investeringsprojektet ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och
Kungsbro 1 uppgår till 55 miljoner kronor och investeringsprojekt renovering
av Björnen uppgår till 26 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har i ärende ”Beslut om riskbedömning av
bostadsbolaget för borgensbeslut” 2020/415 beskrivit vilka risker som finns i
bolagets framtidsplaner. Kommunledningsförvaltningen anser att det finns
stora ekonomiska risker i projektet avseende ombyggnationen av
fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Det är en hög investeringsutgift i
förhållandet till antalet nya lägenheter som skapas.
Kommunledningsförvaltningen framhåller även att det finns fler värden i
projektet än den ekonomiska aspekten. Utveckling av stadskärnan och
skapandet av fler bostäder är viktiga framtidsutmaningar. Förvaltningen anser
att projektet är i linje med det beslutade ägardirektiv som finns för bolaget, där
det framgår att bolaget ska jobba för skapandet av nya lägenheter och ett
varierat utbud av lägenheter som bidrar till att göra Tidaholm till en attraktiv
plats att bo, verka och leva i.
Arbetsutskottet behandlade ärendet § 139/2020 och beslutade att ärendet
skulle delas upp i två ärenden vid behandlingen i kommunstyrelsen och
därefter i kommunfullmäktige.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-25

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och
Kungsbro 1.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 6/2021 ”Kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1 och
Björnen”, 2021-01-13.
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande investeringar
av Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-1204.
 Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
2020-12-14.
 Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 - Tidaholms
Bostads AB.
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholms Bostads AB framtida ekonomiska
förutsättningar”, 2020-12-14.
Sändlista
Tidaholms Bostad AB
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-04-22
Ärendenummer
2020/352

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om utökad borgensram för Tidaholms
Bostad AB
Ärendet
Tidaholms Bostad AB, TBAB, har inkommit med en begäran om utökad
borgensram. Utökningen avser ombyggnation av fastigheter på
Kungsbroområdet, Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Kommunfullmäktige har
tidigare § 7/2021, 2021-01-25, fattat beslut om utökad borgensram omfattande
en utökning på 55,0 miljoner kronor.
Bolaget begär nu om ytterligare utökad borgensram på 16.0 miljoner kronor.
Detta eftersom att bolaget ser att de budgeterade kostnaderna efter
genomförd upphandling inte kommer att täcka de verkliga kostnaderna för
projektet. Borgen skall användas till lån vilket ska finansiera omställningen av
området till 26 hyreslägenheter.
Bolaget framhåller att den reviderade kostnaden för projektet nu är 71.0
miljoner kronor efter genomförd upphandling.
Beslutsunderlag
 Skrivelse ”Begäran om kommunal borgen”, Mattias Andersson VD
Tidaholms Bostad AB, 2021-04-21.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB nr 5, 2021-04-21
 Kommunfullmäktiges beslut § 7/2021 ”Beslut om utökad borgensram.
för TBAB, pga Kaplanen 1, Kungsbro 1 och Björnen”, 2021-01-25.
Utredning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte framgår i bolagets
redogörelse eller underlag vilka orsaker som gör att upphandlingen blivit
dyrare än den ursprungliga projektbudgeten. Kommunledningsförvaltningen
har ingen möjlighet, på grund av kort handläggningstid, att utreda orsaken.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 182 317 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1
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
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Sändlista
Tidaholms Bostad AB

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

Tidaholm 2021-04-21

Kommunfullmäktige i Tidaholm

Begäran av kommunal borgen
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära ytterligare
kommunalborgen om 16.000.000 kr utöver de 55.000.000 kr som redan har beslutats om i
Tidaholms kommunfullmäktige. Efter genomförd upphandling ser TBAB att tidigare
budgeterade kostnader inte kommer att täcka de verkliga kostnaderna för projektet.
Borgen skall användas till lån och de ska finansiera omställningen av området (Röda och
Rosa-skolan) till 26 hyreslägenheter.
Reviderad kostnad för projektet är 71.000.000 kr efter genomförd upphandling.
Vi begär härmed kommunalborgen om ytterligare 16.000.000 kr för att omställa
befintliga fastigheter på området till 26 hyreslägenheter.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson
VD
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 5 2021

2021-04-21

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Per capsulam

Beslutande:

Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, TEAB
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§ 30
Utökad investeringsram Kaplanen och Kungsbro
Upphandlingen för renoveringen är klar. Alla anbud är dyrare än
tidigare fattat beslut om total renoveringskostnad.
Styrelsen beslutar att:
• Ge VD i uppdrag att genomföra projektet Kungsbro/Kaplanen
enligt föredragit förslag. Föregående investering om 55 MSEK
ska utökas med ytterligare 16 MSEK till en total
investeringssumma om 71 MSEK för Kungsbro/Kaplanen.
• Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande om utökad
investering på Kungsbro/Kaplanen om 16 MSEK, från nuvarande
beslut 55 MSEK till totalt 71 MSEK.
• Ge VD i uppdrag att begära kommunalborgen om ytterligare 16
MSEK till projektet Kungsbro/Kaplanen, till en ny summa av 71
MSEK.
• Ge VD i uppdrag att återta ställningstagandet kring en
köpeskilling om 1 kr för Kaplanen 1.2.5 och del av innerstaden
2:1
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Ingela Backman, Lennart Axelsson,
Per Bergström, Katarina Wallgren, Maria Fredriksson, Mikael Snäll
och Michael Brisman

Assently: e7d2d17cb794e9762af1cdccbbd5ff43624bd034e79d611d6fe776e2749528986add8b4055b901d315846b92e5dc01e91cec1e83d80ede30378d4372b3fdcb23
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Följande handlingar har undertecknats den 21 april 2021
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Handlingarna är undertecknade av
2021-04-21 16:53:12 (CET)

Ingela Backman
ingela.backman@skovde.se
185.112.112.143
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 18:15:58 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
77.74.130.93
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:10 (CET)

Michael Brisman
michaelbrisman@hotmail.com
77.74.131.168
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:54:21 (CET)

Mikael Snäll
mikael.snall@tidaholm.se
80.68.122.54
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:18:59 (CET)

Per Bergström
perb910@gmail.com
79.99.174.53
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:53:42 (CET)

Katarina Iréne Wallgren
katarina.wallgren@sensus.se
79.136.68.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:40 (CET)

Maria Fredriksson
maria.fredriksson@hjo.se
81.230.146.69
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 16:51:53 (CET)

Linda Göransson
linda.goransson@tidaholm.se
217.211.13.236
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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2021-01-25

Kommunfullmäktige

2020/352

§ 7 Beslut om utökad borgensram för TBAB, pga Kaplanen 1 och
Kungsbro 1
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att som
ställningstagande tillstyrka ombyggnationen av Kaplanen 1 och
Kungsbro 1
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms Bostads AB har kommit in med begäran om utökad borgensram.
Utökningen avser ombyggnation av fastigheter på Kungsbroområdet,
Kaplanen 1 och Kungsbro 1 samt renovering av kvarteret Björnen.
Arbetsutskottet beslutade § 140/2020 att dela upp ärendet i dels ett ärende
som gäller Kaplanen 1 och Kungsbro 1, dels ett ärende som gäller Björnen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 317 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
ombyggnationen av Kaplanen 1 och Kungsbro 1
- Krister Rohman (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta avslå
Tidaholms Bostads AB begäran om utökad borgensram då
kommunstyrelsen ej presenterat någon riskbedömning av bolaget
enligt kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Krister Rohmans (KD) förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Rohmans förslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bifall till Rohmans förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 36
NEJ: 1
Avstår: 4
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider
(V), Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L),
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M),
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) Erik
Ezelius (S)
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD)
Följande avstår:
Marika Lund (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 8/2021 ”Beslut om utökad borgensram för
TBAB, pga Kaplanen 1, Kungsbro 1 och Björnen”, 2021-01-13.
 Tjänsteskrivelse ”Borgensram Tidaholms Bostads AB”, ekonomichef
Henrik Johansson, 2020-12-01.
Reservation
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Tidaholms Bostad AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

