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Förslag till beslut om likvidation av HallWan AB

Bolagsstämman

beslutar att likvidera HallWan AB enliet förutsättninearna

i detta förslag.

Bolagsstämrnan uppdrar åt styrelsen att före likvidationens ikraftträdande överlåta
frekvenstillstånd tillabieägare som önskar erhålla tillstånd inom den eena kommunen, under
förutsättning av Post- och Telestyrelsens tillstånd till överlåtelsen.
Bolaustämman uppdrar åt styrelsen att före likvidationens ikraftträdande trätTa överenskommelse
med aktieägare som så önskar, om fonsait hanterine av frekvenser.
Aktiebolagslagens (25 kap 2

krav på uppgifter som ska finnas i förstag om fikvidation

Skålen för likvidation och vilka alternativ till fikvidation som finns

Styrelsens majoritet bedömer att det inte finns förutsättningar för aktieäearna för fortsatt
samarbete om frekvenstillstånd inom ramen för HallWan AB.
Organisationsformen är inte långre nödvåndig för att aktieäuarna ska kunna hantera
frekvenserna inom den egna kommunen.
Kostnaderna inom bolaget och för abieägarnas egen hantering av aktiebolagsformen
överstiger nyttan av att driva verksamheten i aktiebolagsform.
Verksamheten kan effektiviseras genom att aktieägarna kan välja all överta
frekvenstillstånden i förvaltningsform inom respektive kommun.
Bolaget bör därför likvideras.
Alternativel till likvidation är att de överlåtelser och överenskommelser som redogörs för under
stycke två och tre ovan genomförs samt att aktierna därefter överlåts till aktieägare som önskar
fortsätta verksamheten i bolagsform.
Förslag till tidpunkt fran vilken likvidationen ska gälla

Likvidationen föreslås gälla från 2016-09-01, för att ge tid till överlåtelse av frekvenstillstånden
samt godkännande av detia från Post- och Telestyrelsen.
Beråknad tidpunkt för skifte

Senast i augusti 2017
Bolagets tillgångar kommer vid tiden för likvidationens ikrafttrådande bestå av bankmedel och
eventuellt kvarvarande frekvenstillstånd inom Hallands län. Likvidatom bör därför kunna
begränsa avvecklingen till återlämnande av tillstånd samt kallelse på okända borgenärer. Tiden
för okånda borgenärer att anmäla fordran är sex månader från kallelsen.
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Skifteslikvidens beråknade storlek
Skifteslikviden beråknas uppgä till insatt aktiekapital eller något högre
100 000 kr.

ktiekapitalet uppgår till

Förslag till likvidator
Styrelsen föreslår att likvidator utses av Bolagsverket abernaliw an slyrelsen tarfkarn ettfiirslag

på likridator till den extra bolagssrämma sorn hålls efrer akrieågarnas behandling avjarslaget.
Kungsbacka som ovan

På uppdrae av styrelsen i HallWan AB
Ulrika Landergren
Ordförande

Gunilla Josefsson
Verkställande direktor

HallWan AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-14
ARSSTÄMMA nr 112016
Plats:

Tid:
0.00 —10.20

Stadshuset i Kungsbacka, Terrariet,
samt telebildsammanträde "Skype"
Närvarande
Röstlängd:

Ägare:
Kungsbacka kommun
Lahohns kommun
Halmstad kommun

Antal aktier och röster
250 aktier ach 250 röster
250 aktier och 250 räster
250 aktier och 250 röster

För ågarna stämmoombud:
Peter Wesley, deltar i Kungshacka
Elisabeth Babic, deltar via Skype
Anders Rosen, deltar via Skype

Styrelse:

Ulrika Landergren, Kungsbacka kommun, deltar i Kungsbacka
Ove Bengtsson, Tormarp, Laholms kommun, deltar via Skype
Ronny Löfqvist, Hylte kommun, deltar via Skype
Christer Meuller, Halmstad kommun, deltar via Skype
Ersättare
Ove Bengtsson, Aliona, Laholms kommun, deltar via Skype
Övriga:

Tommy Jacobsson, lekmannarevisor, Laholm, deltar via Skype
Ann-Charlone Westlund, lekmannarevisor, Halmstad, deltar via Skype
Gunilla Josefsson, ekonomidirektör Kungsbacka kommun, verkstållande direktör, deltar i Kungsbacka
Anna Rehnberg, kommunjurist, Kungsbacka kommun, protokollfdnre, deltar i Kungsbaelca

Ärenden:
§ 1 Stämmaus öppBande

Styrelsens ordförande Ulrika Landergren hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
§2

Val av ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande Ulrika Landergren utsågs till ordförande vid stämman.

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlångd upprättades och godkändes, se ovan.

§4

Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Peter Wesley utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning på stämman godkändes.

§6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstaterades an stämman blivit behörigen sammankallad.
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§7

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarmisorernas
granskningsrapport

Styrelsen la fram underskriven årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för
råkenskapsåret 2015-01-01 —2015-12-31, revisionsberättelse samt lekmannarevisoremas
granskningsrapport

§8

Beslut om
fastställelse av resultat- och balansräkning
a)
Beslut

Arsstämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015-01-01 —
2015-12-31, så som de är intagna i årsredovisningen.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda
balausräkningen

Vid styrelsesammanträde den 15 febniari 2016 beslöt styrelsen föreslå
ärsstämman att till förfogande stående resultat
16 916

balanserad onst
årets resultat

-787
16 129

disponeras så att
16 129

ny räkning överfors
Beslut

Arsstämman godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet.
ansvarsfrthet för styrelselecIamöterna och verkställande direktören

Beslut
Årsstämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-01-01 —2015-12-31.
§9

Fastställande av arvoden ät styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

Beslut
Arsstämman beslöt att arvode åt styrelsen och lekmarmarevisor,med suppleanter, inte ska utgå
från bolaget.
Revisorsanktde ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 10 Anmäluingsärende —kommunfullmäktiges i Laholm, Halmstad, Hylte och Kungsbacka val
av styrelseledamöter och kkrnannarevisorer

Några nya val av styTelsedamöterhar inte anmälts från ägarkommunerna, utan tidigare val är
gällande. Kommunfullmäktige i ägarkommunema har för tiden intill slutet av den ordinarie
årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäksigeutsett HallWan AB:s styrelse och
lekmannarevisorer enligt följande
Föhande bolagsfunknonärer noteras till nrotokoller:

Styrelseledamöter

Ove Bengtsson, Tormarp
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Suppleanter styrelsen

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor,
suppleant

Christer Meuller
Ronny Löfqvist
Ulrika Landergren
Ove Bengtsson, Altona
Amela Kara
Göran Edberg
Fredrik Hansson

Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Halmstad
Ilytte
Kungsbacka

Tommy Jacobsson
Ann-Charlotte Westlund
Berm Samuelsson
Jan-OlofJohansson

Laholm
Halmstad
Laholm
Halmstad

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
Det noterades att på årssfamma 2015-03-16 utsågs Ernst och Young AB, med huvudansvar av
Hans Gavin, till revisor och Peter Öfverström till revisorssuppleant, for tiden imill slutet av den
årsstärnma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
• Styrelsens förslag att likvidera bolaget
Ulrika Landergren föredmg styrelsens förslag till beslut enligt utsända handlingar.
Anders Rosen yrkade avslag på styrelsens förslag och yrkade för Halmstad kornmtms del
följande. Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram underlag för diskussion kring
bolagets fortlevnad innefattande:
att tillsätta en arbetsgrupp ledd av VD och som innefattar en tjänsteman ifrån
respektive kommun.
att ifrån PTS skriftligen inhamta underlag och dokumentation avseende
fömtsHtningama att dela upp frekvensen och samordningsansvaret på respektive
kommun.
att lämna förslag på framtida organisation, att avrapportera detta till styrelsemihet
2016-10-XX samt remittera förslaget till respektive KF.
Samtliga förslag skall vara konselevensbeskrivna.
Elisabet Babic och Peter Wesley yrkade enligt styrelsens forstag.
Ordföranden ställde proposition på styrelsens förslag och Anders Rosens yrkande och
fann styrelsens förslag bifallet.
Beslut
Årsstämman beslutar att överlänma förslaget om likvidation till ägarkommunema för att
bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning samt yltra sig över förslaget.
Reservation
Anders Rosen reserverade sig mot beslutet.
Några övriga ärenden förelåg inte.
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§ 13 Stämmans avsktande
Ordföranden förklarade st"ammanavslutad
Vid protokonet:
Kungsbacka 2016-03-15
7

-7 ,

Anna Ränberg
Justeras:
2016-03-15
Ulrika Landergren, ordföra

2015-03- \

Peter Wesley, justerare
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STYRELSESAMMANTRÄDE
§ 13 - § 28
Plats:
Telebildsammantråde

nr 2/16

Tid:
1020 - 10.35

(Skype)

Närvarande:
Ej beslutande suppleant:

Beslutande:

Ulrika Landergren, Kungsbacka
Ove Bengtsson, Tonnarp, Laholm
Rormy Löfqvist, Hylte
Christer Meuller, Halmstad

Ove Bengtsson, Altona, Laholm

Övriga:
Gunilla Josefsson, ekonomichef, Kungsbacka kommun, verkställande direktör, Kungsbacka
Anna Rehnberg, komrnunjurist, Kungsbacka kommun, sekreterare, Kungsbacka
Ärenden:
§ 13 Mötets öppnande
Ulrika Landergren hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Upprop skedde, se
närvarande.

§ 14 Val av justerare

att jämte

ordföranden

justera

protokollet

Beslut

Ronny Löfqvist utsägs att jämte ordforanden justera dagens protokoll.

§ 15 Fastsfällande

av dagordning

Beslut

Dagordningen godkändes

och vice ordförande
§ 16 Val av ordförande
Styrelsen beslöt valja presidium enligt följande.

Styrelsens ordförande: Ulrika Landergren
Styrelsens vice ordförande: Christer Meuller

§ 17 Firmateckning
Beslut

Firman tecknas av styrelsen samt enligt följande. Firman tecknas av styrelsens
ledamöter och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har verkställande
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direktören rätt att teckna firman i ärenden som verkställande direktören skall sköta
enligt aktiebolagslagen 8 kap 29 §.

§ 18 Fastställande av arbetsordning sand VD-instruktion
Beslut
Arbetsordning för styrelsen 2016-02-22 faststålls.
Instruktion för verkställande direktören 2016-02-22 fastställs.
Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen meddelas
inte eftersorn dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet
skulle sakna betydelsc för rapporteringen till styrelsen.

§ 19 Genomgäng av eventuella stärmnodirektiv
Stämman har lämnat direktivet att förslaget om likvidation ska överlämnas till
ägarkomrnunerna for att bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning samt yttra sig över
förslaget.

Beslut
Styrelsen beslutar att skicka förslaget om likvidation till ägarkommunema för att senast
2016-06-30 bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning sarnt yttra sig över förslaget.
Verkställande direktören får i uppdrag att ombesörja att förslaget skiekas och att underlag
for tidigare utredningar bifogas förslaget.

Övriga stämmodirektiv
Inga övriga ståmmodirektiv hade lämnats.

§ 20 Beslut ont organisation för utlämnande av allmän handling
Beslut
Beslut om utlämnande av allmänna handlingar fattas, utöver av styrelsen och av
verkställande direktören, av bolagets administratör, kornmunjuristen Anna Rehnberg,
Kungsbacka kommun.

§21 Fastställande av preliminära sammanträdesdagar, enligt 3 § arbetsordningen
Beslut
Preliminära sammanträdesdagar för det kommande året är 23 maj kl 10 och 29
augusti kl 10.
§ 22 Genomgång av föregående sammanträdes protokoll, 2016-03-14 nr 1/16
Beslut
Genomgången noterades till protokollet.
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§ 23 Anmälningar/information
Anmålningadinformation

förelåg inte.

§ 24 Ekonomiskrapportering
Anna Rehnberg redogjorde för budgetuppföljning per 22 febmari 2016.

Beslut
Informationen noterades till protokollet.

§ 25 Beslutsärenden
Beslutsårenden föreläg inte

§ 26 Övriga rapporteroch frågor
Övriga rapporter och frågor förelåg inte.

§ 27 Nästa sammanträde
Beslut
-

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 23 maj 2015 kl 10.

§ 28 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Kungsbacka 2016-03-15

Kungsbacka 2016-03-15

ILL
Ulrika Landergren
Ordförande

Anna Rehnberg
Sekreterare „

Justeras:

2016-

Ronny Löfqvist
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Frekvensöverlåtelse
åtgärder
1

från HallWan AB till ägarkommunerna

—utredning

och

1 anslutning till laeändring som öppnade möjlighet för ägarkommunema att inneha
frekvenstillstånd kommunvis, inledde HallWans styrelse 2011 en intern diskussion om
verksamhetens framtid. Verkställande direktören påbörjade utrednina om forutsättningama
för överlåtelse av frekvenstillstånden.
Tjänstemån fran Hylte, Halmstad, Laholm och Kungsbaeka bjöds i juni 2012 in till
överläggningar i början av hösten. Tjänstemän från Hyltc, lialmstad oeh Kungsbacka samt
Hallwans verkställande direktör och administratör deltoe i överläggningarna. Flera olika
alternativ diskuterades.
Vid styrelsemöte 2012-10-22 i HallWan redovisades utredningen med förutsättningar och
alternadv för frekvenstillstånden och framtida innehav samt bedömningar från
överläggninearna. Styrelsen beslöt att utredninaen skulle kompletteras med uppgifler om
Laholms användning av frekvenstillstånden och därefter skickas på remissrunda till
ågarkonnmunema.
Utrednineen skickades till ägarkommunema 2012-12-06, med svarstid senast 2013-02-20.
Fem olika alternativ redovisades. HallWan önskade ägarnas syn på framtida innehav av
frekvenstillstånden samt vilket eller vilka av alternativen som HallWan skulle arbeta vidare
med.
Laholm och Kungsbacka meddelade att alternativ 1 var att föredra "Överlåtelse av
frekvenser till respektive liaare. Därefter likvidation alternativt om någon aktieäeare önskar
förvärva aktierna från övriga aktieligare".
Hylle meddelade att alternativ 3 var att föredra "Halmstad förvärvar samtliga aktier eller
inkrännet i HallWan samt träffar avtal med de kommuner som har fortsatt behov av
frekvenser".
Halmstad redovisade sin inställning till de olika alternativen, utan att ange vilket eller vilka
alternativ som HallWan skulle arbeta vidare med.
Alfernaliv 1 Kunde inte stödjas om inte frekvenserna i närliggande kommuner överläts till
Halmstad, eftersom en ny aktör kunde etablera sig i Falkenberg med risk för att Halmstads
verksamhet skulle störas,
Allernadv 2 "Överlåtelse av frekvenser till de ägare som önskar det. Resterande frekvenser
ligger kvar i HallWan Akheägare vars tillstånd ligger kvar i HallWan förvärvar aktierna
fran de som får eget tillständ". Godtagbart, men förutsätter att de som vill avveckla sitt
enaagemang oekså avvecklar nuvarande radiosändare.
Allernativ 3 Godtagbart under förutsättning att det sker inom rimliga ekonomiska ramar
och inte medför ökade kostnader. Alternativet behöver belysas djupare beträffande de
ekonomiska förutsättninaarna för HSAB samt för de kommuner som önskar nyttja
frekvenser inom egen kommun.
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Ahernativ 4 "Frekvenserna bedöms vara ett regionalt intresse. Undersökning av om det
finns en politisk samsyn hos kommunerna och regionen om att överlåta HallWan till
Region Halland". Alternativet är den sämsta lösningen. Det bör då utredas om tillstånden är
förenliga med att enbart användas i offentlig verksamhet då frekvenserna vid den
ursprungliga tilldelningen i forsta hand avsåg kommersiell verksamhet.
Alternativ 5 "Bolaget administreras av Kungsbacka genom ekonomichefen som
verksfällande direktör och kommunjuristen som administratör. Det bör övervägas om det
ska skötas på annat sätt inom Kungsbacka eller av annan ägarkommun". Godtagbart men
om det ska hanteras på annat sätt än idag, så bör detta utredas vidare unfrån ett
effektiviscrings- och ekonomiskt perspektiv.
Hösten 2013. Överläggningar mellan Halmstads och Kungsbackas ordforande i
kommunstyrelsen om modifierat alternativ 2. Frekvenstillstånd överlåts till Kungsbacka
och Laholro, Halmstad forvärvar samtliga akner i HallWan samt överenskommelse mellan
Hylte och Laholm om Hyltes användning av frekvenstillstånd inom Hylte kommun.
Mars 2014. Kontakter mellan HallWans adrninistratör och Halmstads kommundirektör
angående överlåtelse av aktier. Llnderlag för bedömning av bolagets verksamhet samt
värdering av aktierna skickas till Halmstads kommundirektör. Ingen återkoppling.
Vårlsommar 2014. Diverse kontakter mellan jänsteniän samt mellan politiker i Halmstad
bland annat inför val av bolagsfunktionärer efter allmänna valen. Information från politiker
till tjänstemän att frågan ska lösas.
2014-10-27. Styrelsemöte i HallWan med diskussion om läget Eventuell aktieöverlåtelse
en ägarfråga.
2015-03-16. Styrelsemöte i HallWan Ledamöter från Hylte, Laholm och Kungsbacka
deltar.
Maj 2015. Kontakt mellan Halmstads och Kungsbackas ordförande i kommunstyrelsen
angående lösnind av situationen.
Maj 2015. Diverse kontakter mellan Halmstads och Kungsbackas kommundirektörer mcd
anledning av att ineen återkopnling skett från Ilalmstad Besked från Halmstad "Det
förslaget som (X) lämnade då och som ni fortfarande anför var inte och är inte ett förslag
som vi är intresscrade av."
Juni 2015. Kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka skickade förslag till avtal till
kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, Laholm och Hylte. Förslag i avtalet:
- Ägarna godkänner att HallWan AB överlåter de delar av tillstånden som avser
Kungsbacka och Laholm till dessa kommuner, under förutsättning av Post- och
Telestyrelsens tillstånd.
Om Post- och Telestyrelsen godkärmer överlåtelsen av licensen, så godkänner Halmstad
och Hylte art Kungsbacka och Laholm löscs ut fran bolaget av kvarvarande ägarc, med
sin andel av vårder av bolaget. Värdet av bolaget beräknas till det bokförda egna
kapitalet med hänsyn tagen till eventuella skattekonsekvenser.
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens

ordforande i Laholm samt Hylte svarade och godtog förslaget.
ordtörande i Halmstad svarade inte.
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2015-10-05. Styrelsemöte i FlallWan. Ledamöter frånllylte, Laholm och Kungsbacka
deltog.

16

2016-02-15. Styrelsemöte i HallWan. Ledamöter från Laholm och Kungsbacka deltog.
Beslut att föreslå bolagsstämma att likvidera HallWan AB.

17

2016-03-14. Årsstämma. Beslut att överlämna forslaeet om likvidation till
ågarkommunema för att bereda fullmäktige möjlighet att a sffillningsamt yttra sig över
förslaeet.

HallWan AB
2012-12-06

Till ägarkommunerna
Laholms kommun
Halmstad kommun
Hyhe kommun
Kungsbacka kommun

Förutsättningar
frekvenstillstånd

och alternativ
—remiss

för framtida

innehav av

Ägamas synpunkter —remiss
HallWan AB önskar ägarnas syn på framtida innehav av frekvenstillstå nclen i HallWan AB och
ber därfor om synpunkter på vilket eller vilka av nedanstående alternativ som HallWan AB ska
arbeta vidare med. Om flera alternativ förordas ber vi att alternativen rangordnas.
Ärendet
HallWan AB bildades 2002 för att ansöka om och inneha frekvenstillstånd som vid denna tid
endast utannonserades och tilldelades länsvis. De kommuner som hade behov av
frekvensullständ för bredbandstubyggnad kunde därmed ime få tillstånd enbart for den egna
kommunen. HallWan AB ågs med lika delar av de kommuner som då hade behoy av tillstånd Laholm, Halmstad, Hylte och Kungsbacka. HallWan AB har två regionala så kallade FWAlicenser för radiobaserat bredband i Hallands lån, till 31 mars 2023.
Tillstånden kunde när bolaget bildades endast sökas och tilldelas länsvis. Numera är det möjligt
att ha tillständ kommunvis Det finns därmed förutsättningar för att ansöka om PTS medgivande
att överlåta hela eller delar av tillständet från HallWan AB till en eller fiera av aktieägarna.
Inom HallWan AB diskuteras hur det framtida innehavet av frekvensfillstånden ska hanteras av
ägarna. Fem alternativ har övervägts, enligt skrivelse bilaga.
Ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånden till respektive ägare
Ansökan om medgivande till överlåtelse till någon av ägarna
Halmstad Stadsnät AB forvärvar samtliga aktier alternativt inkråmet i Hall Wan AB
Frekvenserna och HallWan AB bedöms vara ett regionalt intresse
Oförändrat —HallWan AB kvarstar i kommunernas ägo
Svar
Vi emotser svar från ågarna, helst senast den 20 februari
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HallWan AB —förutsättningar

och alternativ

för frekvenstillstånden

Bakgrund
HallWan AB bildades 2002 för att ansöka och inneha frekvenstillstånd som vid denna tid endast
utannonserades och tilldelades länsvis. De kommuner som hade behov av frekvenstillstånd för
bredbandsutbyggnad kunde därmed inte fa tillstånd enbart för den egna kommunen. IdallWan AB
ägs med lika delar av de kommuner som hade behov av tillstånd, Laholm, Halmstad, 1fylte och
Kungsbacka.
HallWan AB ansökte 2002 hos Post- och telestyrelsen. PTS, om tillstånd och tilldelades två
reeionala FWA-licenser för radiobaserat bredband i Hallands län (Tillstånd att använda
radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 alz-banden
i Hallands län).
Tillstånden gällde ursprungligen till mars 2013. Under våren 2012 har tillstånden förlängts till 31
mars 2023.

Bolaget
HallWan AB har ingen anställd personal. Verksamheten hanteras genom att bokföring,
administration och tekniskt baräde tillhandahålls genom konsulter.
Bolaget omsätter mellan 110 000 —120 000 kronor per år och har kostnader för ungetlir samma
belopp. Avgifterna för blIstånden uppgår för närvarande n till cirka 22 000 kronor per år (sänktes
2010 från 62 000 kronor). Kostnader för tekniskt biträde är numera relativt låga, cirka 5-10 000
kronor, sedan bolagets inledningsfas med omfattande arbete och kostnader med
frekvensplanering och anmälningar till PTS av de så kallade sitemas läge Cirka 80-90 000
kronor per år är kostnader för bokföring, auktoriserad revisor, administration av bolaget,
forsäkring samt avgifter till Bolagsverket. Dessa kostnader är direkt kopplade till att
verksamheten drivs i bolagsform, för att formella krav på bolaget, redovisning mcd mera ska
kunna upprätthållas. Till detta kommer ägarnas insats som inte belastar bolaget ekonomiskt,
form av en stvrelse, VD, ombud på bolagsstämma och lekmannarevisor.
Bolagets infakter består av ersättning som befalas av ägarkommunema och som motsvarar
kostnaderna. Ersättningen fördclas mellan lika mellan ägarkommunerna med två tredjedelar och
med en tredjedel i förhållande ti II invanarantalet.
Bolagsarbetet har effektiviscrats genom att styrelsemöten och årsstämma hålls genom
telebildsammanträde. Bolagets styrelse sammanträder 3-4 eånger för beslut om årsredovisning,
samband med årsstämma, inför halvårsskiftet (detta möte ersätts normalt av en skriftlig
redovisning till ledamöterna) och för beslut om nästa års budget.

Användning och behov av frekvenserna
Halmstad: Använder frekvensema och bedömer att behov av frekvenserna kvarstår
Laholm: Uppgift saknas om användning och behov

HallWan AB
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Hylte: Klart minskad användning och behov. Behov kan möjligen kvarstå fdr at upprätthålla
redundans.
Kungsbacka: Använder i minskande grad frekvenserna, men behovet kommer att framsä. Även
av vikt för redundans.
Delning av tillståndet
Tillstånden kunde när bolaget bildades endast sökas och tilldelas länsvis Numera är det möjligt
att ha tillstånd kommunvis. Det finns därmed forutsättninear för att ansöka om PTS medgivande
att överlåta hela eller delar av fillständet till en eller flera av aktieägarna, se nedan.
Laghga förutsättningar

för överlåtelse av tillstånd

förutsättningarna för överlåtelse av HallWan AB:s frekvertstillstånd regleras i lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation.

Överlåtelse och uthyrning av tillstånd
(Ruhriken har derma 1rdelse e.n. Log 2010:4974

3 kap 23 §
Tillsrand eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer får överlåtas efier
medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. Sädant medgivande ska
lämnas, om
I. förvärvaren

uppf.rIler de krav som ställts på sökanden i samband med att

fillständet meddelades,
2. det inte finns skol att anta att överlätelsen inverkar menligt på konkurrensen.
3 överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiolrekvenserna, om denna är
harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt,

och

4. del ime finns något annat sarskilt skål mot det.
Förvärvaren overtar överlåtarens rattigheter och skyldigheter enligt denna lag for tiden
efier medgivandet Vid överlåtelse av del av tillständ ska den överlätna delen anses som
ett nyll lifislånd
Vid medgivandet fär myndigheten meddela de nya eller ändrade villkor som överlåtelsen
foranleder.
En överlatelse i strid med denna paragraf är utan verkan Lag (2010:497)
Handlingsalternativ
1

Ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånden till respektive ågare
Tillståndet delas kommunvis mellan ägarna och återlämnas för Falkenberg och Varberg,
eventuellt efter förfrågan till dessa kommuner om de önskar överta tillstånd i de egna
kommunerna.
Konsult anlitas för att uppräna underlag för ansökan till PTS AB om medgivande av
överlåtelse av tillstånden. HallWan AB överlåter tillstånden till respektive aktieägare, under
förutsättning att PTS medger överlåtelsen. HallWan AB likvideras alternativt att nagoninågra
av aktieägarna förvärvar aktierna från övriga aktieägare.
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2. Ansökan om medgivande till överlåtelse liH någon av ägarna
Den kommun som önskar överta tillståndet för egen räkning får möjlighet till det. Resterande
tillstånd ligger kvar i HallWan AB.
Konsult anlitas för att uppräta
överlåtelse av del av tillstånd.
önskar det, under förutsättning
tillstånd ligger kvar i HallWan

underlag för ansökan till PTS AB om medgivande av
HallWan AB överlåter del av tillstånd till aktieägare som
att PTS medger överlåtelsen. De aktieäeare i vars kommuner
AB förvärvar aktierna från kommuner som fått eget tillstånd.

Halmstad Stadsnät AB fritwänhr samtliga aktier alternativt inkråmet i HallWan AB
Halmstad Stadsnät AB förvärvar aktierna samt tråffar avtal med de kommuner som har
fortsatt behov av frekvenser.
Halmstad Stadsnät AB kan som alternativ förvärva inkråmet i HallWan AB och träffa avtal
med de kommuner som har fortsan behov av frekvenser. Det senare förutskter medgivande
från PTS, enligt ovan. HallWan AB likvideras alternativt att någoninågra av aktieägama
förvärvar aktierna från övriga aktieäeare.
4.

Frekvenserna och HallWan AB bedöms vara ett regionalt intresse
Frekvenser år en begänsad naturresurs och om den återlämnas eller inte hanteras strategiskt
linns risker för Halland av flera skäl. Frekvensen är viktig frän beredskapssynpunkt. Det år
snabbt och enkelt att upprätta ett trådlöst bredband om behov uppstår och om normala
"linjer" såtts ur funktion. Samhället ar föränderligt och det kan vara svårt att förutse det
framtida behovet av frekvensen. Kostnaden för att behålla frekvensen är försumbar.
Det bör undersökas om det fams en politisk samsyn hos kommunerna och Region Halland
om att överlåta HallWan AB till Region Halland alternativt att inkrämet överlåts. Det senare
fömtsåtter medgivande från PTS.

5

Ordrändrat —HallWan AB kvarstar i kommunernas ägo
Bolaget har idag Kungsbacka som säte. Det administreras av kommunstyrelsens forvaltning i
Kungsbacka kommun genom verkställande direktören Gunilla Josefsson och kommunjuristen
Anna Rehnberg. Om detta alternativ kvarstär bör övervägas om administrationen ska skötas
på annat sätt inom Kungsbacka eller genom att den tas över av annan ägarkommun.

