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Reservation till beslutet i §50 A, val utav bredbandsleverantör, i Tidaholms 
Kommunfullmäktige 2004-11-09. 
 
 
RESERVATION TILL BESLUTET OM VAL UTAV BREDBANDSLEVERANTÖR. 
 

 
Frågan om bredbandsutbyggnaden i de fyra kommunerna har varit lång och utdragen, 

utan att för den skull ha påvisat någon större känsla för tydlighet och säkerhet i hantering-
en. Den kväll som utannonserades som en kväll av information på SAGA Teatern, blev en 
afton där en jurist förhindrade alla frågor utav relevant art som ställdes till de två kvarva-
rande anbudsgivarna.  

 
Det har funnit felräkningar, omskrivningar av slutsatser, samt handlingar som uppdate-

rats utan att man har angivet när och hur man kommit fram till de nya ställningstagande-
na. Vidare så saknas förklaringsmodeller till de flesta beräkningarna och de har inte redo-
visats på ett godtagbart sätt trots påpekanden. 

 
När det gäller anbudsunderlagets skrivningar så anser vi att de står i strid med LOU 

och LIU, även om utredarna säger motsatsen. Materialet som beskriver parternas olika 
anbud har klara fel, och missvisande information, samt att det redovisas på ett partiskt 
sätt. 

 
Beskrivning utav parternas ekonomiska och tekniska utvecklings möjligheter har fram-

ställt på ett mycket besynnerligt sätt, bla så framställs alt.3 (Bredband i Östra Skaraborg 
AB) som ett mycket bra kommersiellt bud för kommunen. Detta görs trots att bolaget re-
dan från start är underfinansierat och kräver aktiekapitaltillskott på minst 2 miljoner fram 
till 2010 enligt den ”Westlinska” utredningen 2004-09-20. Bolaget har inte heller ekono-
miska möjligheter att under denna period att göra några landvinningar inom den teknikut-
vecklingen som sker löpande, just genom att bolaget är underfinansierat och tveksamt 
genomlyst. 

 
Den utredande gruppen har inte heller ställt relevanta frågor till samtliga anbudsgivare 

för att kunna säkerställa och jämföra deras uppgifter. Detta är något som man faktiskt har 
friskrivit sig ifrån i anbudsförfrågansunderlaget och som vi finner stå i strid med god upp-
handlings sed. 

 
 

Reservation 
 

Med anledning utav vad som redovisats ovan så reserverar vi oss mot det tagna beslu-
tet till förmån för det yrkande om återremiss som ställdes utav Peter Friberg.  
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