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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-29 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Stadsbiblioteket Stora salen och Digitalt, 2021-04-29 kl:16:00-17:10 
§§ 55-58 

 
 
Beslutande 
  Erik Ezelius (S) ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), 
Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (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), Fahad Almedane 
(S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Runo Johansson 
(L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson 
(M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund 
(SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Fredrik Kvist (M) 
 
Ersättare 
 Malin Andersson (S), Kent Persson (S), Henrik Vang (V), Anna Wik (MP), Christopher Vipond 
(MP), Roger Lundvold (KD), Camilla Graaf (M), Per-Erik Vrang (M) 
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
Mattias Andersson, VD Tidaholms Bostad AB 
 
 
Justering 
Utses att justera: Anna-Karin Skatt (S) Krister Rohman (KD) 
Justeringens tid: 2021-04-29 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Erik Ezelius (S) 

Underskrift justerare  
 Anna-Karin Skatt (S) Krister Rohman (KD) 
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Anslag/bevis 
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2021-04-30 – 2021-05-22 
 
Nämnd/styrelse 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-04-29 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun  
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
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Innehållsförteckning 
 
§ 55 Godkännande av dagordning 4 
§ 56 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om 

utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
5 - 7 

§ 57 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostad AB 8 - 9 
§ 58 Mötets avslutande 10 
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2021/10 

§ 55 Godkännande av dagordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning 
och föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att godkänna densamma. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna 
dagordningen 
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2020/416 

§ 56 Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om utökad 
investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka en 
utökad investeringsram på 16.0 miljoner kronor (sammantagen 
investeringssumma på 71.0 miljoner kronor) för att kunna genomföra 
investeringsprojektet renovering och ombyggnation av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sammanfattning av 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.  
 
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.  
 
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. 
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 
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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. 
 
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige utan förslag till beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att som 
sitt ställningstagande tillstyrka en utökad investeringsram på 16.0 
miljoner kronor (sammantagen investeringssumma på 71.0 miljoner 
kronor) för att kunna genomföra investeringsprojektet renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 

- Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Karin Olofsson (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 89/2021 ” Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, 
2021-04-29. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunfullmäktiges ställningstagande om 
utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, kanslichef Anna 
Eklund, 2021-04-22. 

 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. 
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Reservation 
Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet att tillföra ytterligare 16 
miljoner kronor från beräknade 55 miljoner kronor till totalt 71 miljoner kronor 
för renovering och ombyggnation av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Denna 
reservation omfattar även utökad kommunal borgen på 16 miljoner kronor för 
kommunen. Reservationen grundar sig på osäkerhet i kostnadsberäkningen. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen

7



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-29 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/352 

§ 57 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostad AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 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 

 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sammanfattning av 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.  
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. 
 
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 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 90/2021 ” Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms Bostad AB”, 2021-04-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads 

AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-22. 
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 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. 
 
Reservation 
Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet att tillföra ytterligare 16 
miljoner kronor från beräknade 55 miljoner kronor till totalt 71 miljoner kronor 
för renovering och ombyggnation av Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Denna 
reservation omfattar även utökad kommunal borgen på 16 miljoner kronor för 
kommunen. Reservationen grundar sig på osäkerhet i kostnadsberäkningen. 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen
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2021/10 

§ 58 Mötets avslutande 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar ledamöter och ersättare och förklarar sammanträdet 
avslutat klockan 17:10. 
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