MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-06-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen kl. 08:00-12:20

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Maria Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Thom Ericsson (M), Johan
Edenholm (KV), Carl Larsson (M) ersätter Henrik Erlingson (C) (2:e vice
ordförande), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren
(V), Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Marie-Louice Lindström (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§69

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-06-01
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-06-01
Kommunstyrelsen

§69
Förslag till beslut om likvidation av Hallwan AB
2016 KS0096
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom förslaget om att likvidera företaget Hallwan
AB.
Beskrivning av ärendet
HallWan AB:s årsstämma har beslutat att föreslå att företaget ska likvideras. Förslaget har nu
skickats till ägarkommunerna Hylte, Halmstad, Laholm och Kungsbacka.
Hylte kommun ska ha tagit ställning senast 30 juni 2016.
Bolaget Hallwan AB förvaltar licens för trådlöst bredband. HallWans styrelse bedömer att det
inte finns förutsättningar för aktieägarna för fortsatt samarbete om frekvenstillstånd inom
ramen för bolaget.
 Organisationsformen är inte längre nödvändig för att aktieägarna ska kunna hantera
frekvenserna inom den egna kommunen.
 Kostnaderna inom bolaget och för aktieägarnas egen hantering av aktiebolagsformen
överstiger nyttan av att driva verksamheten i aktiebolagsform.
 Verksamheten kan effektiviseras genom att aktieägarna kan välja att överta frekvenstillstånden
i förvaltningsform inom respektive kommun.

Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens sammanträde tagit fram en
konsekvensanalys kring vad förslaget om likvidation kommer innebära för Hylte kommun.
Handlingar i ärendet
 §124 KSAU Förslag till beslut om likvidation av Hallwan AB
 Förslag till beslut om likvidation, yttrande och protokoll 2016-03-13
 160524 Konsekvensbeskrivning nedläggning av Hallwan
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