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KF § 34

Anmälan
Följande ärenden anmäls:
- Ärendebalans per 2015-03-17 Bilaga Ärendebalans
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 35

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
Beslut
1. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
2. Bildningsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
3. Socialnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
4. Miljö- och byggnadsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
5. Valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Anteckning

Det antecknas att de ledamöter av kommunfullmäktige, vilka varit ledamöter
eller ersättare i något av de organ som omfattas av beslutet om ansvarsfrihet
inte deltar i beslutet.
Separat bilaga: Revisionsberättelse
_________
Bakgrund
Kommunfullmäktiges presidium har den 12 mars 2015 tillsammans med kommunens revisorer och representanter från revisionsfirman PwC, gått igenom
revisorernas granskning av Vara kommuns bokslut 2014.
Presidiets behandling
Med hänvisning till presidiet och revisorernas genomgång av bokslutet 2014
föreslår presidiet, i enlighet med revisionen, att kommunstyrelse och nämnder
beviljas ansvarsfrihet för 2014.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Revisorernas ordförande under 2014, Göran Persson (M) fördrar revisonsberättelsen för 2014 vari revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ.
_________
Utdragsbestyrkande
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KF § 36
KS § 49
KSAU § 40

4

Dnr 11/2015

Dpl 042

2014 års bokslut (årsredovisning)
Beslut (Enligt kommunstyrelsens förslag)
1. Kommunfullmäktige godkänner att 2014 års negativa resultat, -27,6 miljoner kronor, enligt balanskravets bestämmelser inte kommer att återställas
med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att hela
medfinansieringen av E20 på 48 miljoner kronor har kostnadsförts under
2014 då detta är en strategisk viktigt fråga för Vara kommun och då Vara
kommun har en ekonomisk stark ställning.
2. Vara kommun redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen.
3. Kommunfullmäktige godkänner 2014 års årsredovisning för Vara kommun
enligt presenterat förslag med ett underskott på 9,9 miljoner kronor enligt
fullfonderingsmodellen och med 27,6 miljoner kronor i underskott enligt
den blandade modellen.
4. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott
respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till
2015 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag:
Nämnd
(Belopp i tkr)
Vara kommuns revisorer
Räddningsnämnden Västra
Skaraborg
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
SUMMA

Ingående
ackumulerat överskott

Årets
resultat
2014

Bokslutsjustering 2014/ Använt ack överskott i ram

Utgående
ackumulerat överskott 2014

489
45

-30
-86

0
0

459
-41

63 074
2 000
21 045
-2 251
84 402

-34 583
433
4 515
-2 373
-32 124

0
-600
-8 000
0
-8 600

28 491
1 833
17 560
-4 624
43 678

5. Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2014 enligt följande förslag:
Nämnd

Budget
2014
inkl.
ombud

Redovis.
2014

Kvarvarande medel

Överföring
till 2015

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden

-147 175
-419

-98 962
-94

48 213
324

-47 836
-324

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
Socialnämnden
SUMMA

-8 169
-5 099
-160 862

-3 590
-2 833
-105 480

5

4 579
2 266
55 382

-4 579
-2 266
-55 005

Separat bilaga: Årsredovisning 2014
__________
Beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen där ekonomichef Camilla Verngren haft ansvaret. Årsredovisningen presenteras i form av resultaträkning,
finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m.
__________
Arbetsutskottets behandling
Ekonomichef Camilla Verngren presenterar årsredovisningen för år 2014 för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Ekonomichef Camilla Verngren redovisar 2014 års årsredovisning för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen hittar några redaktionella fel i dokumentet som åtgärdas.
Elof Jonsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (S) gör en sammanfattande
redovisning av årsredovisningen och uppmärksammar fullmäktige om ett skrivfel i kommunstyrelsens förslag till beslut. Under punkt fyra, står att beloppen i
tabellen är redovisade i mkr, vilket egentligen ska vara tkr.
Car-Uno Olsson (S) gör en sammanfattande redovisning över bildningsnämndens bokslut.
_________
Sammanträdet ajourneras för att allmänheten ska kunna ställa frågor om bokslutet, men då inga frågor ställs återupptas sammanträdet omedelbart.
_________
Yrkanden

Fredrik Nelander (S), med instämmande av Carl-Uno Olsson (S) och Elof
Jonsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 9/2015

Dpl 045

KF § 37
KS § 50
KSAU §41

Långfristig finansiering Vara Net AB
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
VaraNet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 14 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och konstader. Borgensavgift tas ut på
hela det utestående lånebeloppet.
_________

Bakgrund/Sammanfattning
VaraNet AB har idag kortfristiga lån utgivna av kommunen om totalt 9,5 miljoner kronor. Dessutom finns ett planerat köp av kommunens fibernät som
kommer kräva ytterligare finansiering i form av lån. Totalt behöver bolaget låna
upp 14 miljoner kronor. Mest förmånligt är att låna upp detta externt, och därför föreslås en kommunal borgen om upp till ett totalt belopp om 14 miljoner
kronor för att möjliggöra denna externa finansiering.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunjuristen och ekonomichefen.
Beredningens ståndpunkt
Vara kommun har idag flera kortfristiga fordringar på VaraNet AB. Dessa
uppgår till totalt 9,5 miljoner kronor. Lånen har beviljats för att avhjälpa akut
likviditetsbrist, men då bolaget nu nått slutfasen av sin investeringsperiod bör
lånen ses över och läggas om till långfristiga lån som belöper med ränta och
krav på amortering. Eftersom det sedan 1 januari 2013 inte längre är möjligt
för bolag inom en intressegemenskap att göra ränteavdrag för lån som upptagits internt inom intressegemenskapen är det mer förmånligt för VaraNet AB
att låna upp externt med en kommunal borgen än att låna av kommunen.
Beredningen föreslår därför att VaraNet AB beviljas en kommunal borgen för
att kunna göra en sådan extern upplåning. Eftersom det finns planer på ett köp
av kommunens fibernät till en kostnad av 5, 4 miljoner kronor räcker inte en
borgen på de 9,5 miljoner kronor som bolaget har i belåning i dagsläget. Bolaget bedömer att man kommer behöva låna upp totalt 14 miljoner kronor (en
viss del av köpet kan finansieras med egna medel). Beredningen föreslår därför
att en kommunal borgen upp till ett totalbelopp om 14 miljoner kronor beviljas
VaraNet AB.
_________

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets behandling
Ekonomichef Camilla Verngren redovisar VaraNet AB:s årsredovisning för
kommunstyrelsens arbetsutskott. IT-chef Mia Forsäng och kommunjurist Maria Westh deltar på detta ärende.
Elof Jonsson (C) föreslår att VaraNet AB:s årsredovisning skickas med som en
bilaga till kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars.
Gabriela Bosnjakovic (M) deltar inte i beslutet och återkommer till kommunstyrelsen.
_________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet tillsammans med kommundirektör Gert
Norell och ekonomichef Camilla Verngren.
_________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21/2015

9

Dpl 045

Reglering av kommunens långsiktiga fordringar på de kommunala bolagen
Beslut (Enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige godkänner att:
1. Den långsiktiga fordran om 5,6 miljoner kronor som kommunen har
på VaraNet AB skrivs om så att fordran istället ligger på Vara Koncern
AB. Vara Koncern lånar i sin tur ut motsvarande belopp till VaraNet
AB.
2. Den nya fordran mellan Vara Koncern AB och VaraNet AB regleras
genom en kvittningsemission omfattande 3,6 miljoner kronor där 1
miljon kronor av emissionen kvittas mot en ökning av aktiekapitalet för
Vara Koncern AB och 2,6 miljoner kronor av emissionen görs till
överkurs och således kvittas mot fritt eget kapital för VaraNet AB. Resterande 2 miljoner av fordran läggs upp som ett tidsbegränsat räntebärande lån som VaraNet AB ska återbetala till Vara Koncern AB inom 5
år.
3. Samtliga de fordringar som kommunen har på Vara Koncern AB, vilka
efter ovanstående transaktioner uppgår till totalt 23,6 miljoner (inklusive de 14 miljoner för köpet av Vara Industrifastigheter AB och Vara
Bostäder AB som fullmäktige 14-11-27 beslutat att reglera genom
kvittningsemission) regleras genom en kvittningsemission där fordran
kvittas genom ett ökat aktiekapital för kommunen i bolaget.
Kommunfullmäktige instruerar sitt och Vara Koncerns valda röstombud att
rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i punkt 1-3 ovan på bolagsstämmorna.
__________
Bakgrund/Sammanfattning
Det har uppmärksammats att kommunen har en långsiktig fordran på Vara
Net AB om 5,6 miljoner som behöver regleras. Ärendet var uppe för behandling i kommunstyrelsen 2015-02-04 men återremitterades för ytterligare beredning. I samband med denna beredning har också uppmärksammats att en liknande långsiktig fordring finns mellan kommunen och Vara Koncern. Dessa
fyra miljoner ligger som ett ränte- och amorteringsfritt lån utan slutdatum och
upptogs för att möjliggöra bolagets köp av Vara Net AB och Vara Konserthus
AB i samband med att dessa bolag bildades. Även denna långsiktiga fordran
behöver på något vis regleras eftersom det inte kan ligga kvar på nuvarande
Utdragsbestyrkande
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villkor på obegränsad tid. Med utgångspunkt i att fordringarna inte ska belasta
kommunens resultat föreslår beredningen att de regleras genom kvittningsemissioner.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunjuristen och ekonomichefen med konsultstöd
av PwC.
Beredningens ståndpunkt
Vara Kommun har en långsiktig fordran på Vara Net AB om 5,6 miljoner kronor som löper ränte- och amorteringsfritt och ska återbetalas inom 5 år. Revisorerna har uppmärksammat att denna fordran behöver regleras på något vis
eftersom villkoren gör att det kan ifrågasättas om det verkligen utgör ett lån
eller inte. Utgångspunkten för beredningen är att regleringen inte bör belasta
kommunens resultat, varför en omvandling till en finansiell anläggningstillgång
är den mest lämpliga lösingen. Eftersom Vara Net AB inte är direktägt av Vara
kommun kan fordran mellan de båda parterna inte regleras direkt utan en reglering måste ske genom den faktiska aktieägaren; Vara Koncern AB. Beredningen föreslås därför att det aktuella lånet skrivs om så att det ligger som ett
lån från Vara kommun till Vara Koncern AB, där Vara Koncern AB i sin tur
lånar ut motvarande summa till Vara Net AB. När en sådan omskrivning är
gjort kan fordran mellan de båda bolagen regleras genom en kvittningsemission.
Vara Net AB är ett relativt litet bolag där det egentligen inte krävs ett aktiekapital om de 7, 6 miljoner som skulle bli resultatet av en ren kvittningsemission
där fordran kvittas i sin helhet mot ett ökat aktiekapital i Vara Net AB. Vara
Koncern AB har redan satsat 2 miljoner kronor i aktiekapital i Vara Net AB.
Däremot skulle det vara till gagn för Vara Net AB att stärka upp bolagets egna
kapital eftersom det även har flera kortsiktiga fordringar som kommer generera
räntekostnader i bolaget. Därför föreslår beredningen att kvittningsemissionen
endast omfattar 3,6 miljoner kronor, där en miljon kronor används för att öka
aktiekapitalet och 2,6 miljoner kronor läggs som överkurs och ger Vara Net AB
ett ökat fritt eget kapital.
Ovanstående föreslagna reglering av kommunen fordran på Vara Net AB resulterar i att kommunen får en kvarstående fordran på Vara Koncern AB om
motsvarande 5,6 miljoner kronor. Dessutom har beredningen uppmärksammat
att det finns en ytterligare, gammal fordran på Vara Koncern AB om 4 miljoner kronor. Denna fordran löper ränte- och amorteringsfritt utan någon tidsbegränsning och har således samma behov av att regleras som kommunens
fordran på Vara Net AB.
Sedan årsskiftet har kommunen också en ytterligare fordran på Vara Koncern
AB om 14 miljoner kronor. Denna fordran avser bolagets köp av Vara Industrifastigheter AB och Vara Bostäder AB och fullmäktige beslutade 2014-11-27
Utdragsbestyrkande
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(§ 25 14/2) att denna fordran skulle regleras genom en kvittningsemission.
Beredningen föreslår därför att samtliga dessa fordringar på Vara Koncern AB,
vilka totalt uppgår till 23,6 miljoner kronor regleras genom en kvittningsemission där fordran kvittas mot ett ökat aktiekapital för kommunen i Vara Koncern
AB. Det totala aktiekapitalet i bolaget kommer därefter att uppgå till 23,7 miljoner kronor. Genom att ställa avkastningskrav på Vara Koncern AB, som i sin
tur får ställa avkastningskrav på sina dotterbolag, bör kommunen kunna få en
viss utdelning på det satsade aktiekapitalet.
Arbetsutskottets behandling
Ekonomichef Camilla Verngren, kommunjurist Maria Westh och IT-chef Mia
Forsäng deltar på detta ärende.
Gabriela Bosnjakovic (M) deltar inte i beslutet och återkommer till kommunstyrelsen.
__________
Kommunstyrelsens behandling
Kommunjurist Maria Westh föredrar ärendet, och informerar kommunstyrelsen om att förslaget från arbetsutskottet grundar sig i rekommendationer från
PwC.
I ärendet yttrar sig Lars Gezelius (M) Tommy Åkerstedt (FP), Carl-Uno Olsson
(S) och Elof Jonsson (C)
__________
Kommunfullmäktiges behandling
Lars Gezelius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Proposition

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att det vinner bifall.
__________

Utdragsbestyrkande
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KF § 39
KS § 55
KSAU § 30

Vänortsavtal med Kadaň
Beslut (Enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige tecknar ett femårigt vänortsavtal med Kadaň i Tjeckien.
Separat bilaga: Vänortsavtal med Kadan
__________
Sammanfattning
I sektorsprogrammet Internationalisering lyfts vikten av att finnas med i olika
internationella nätverk och att ha goda internationella kontakter. Vara kommun
har sedan början av 1970-talet etablerat vänortsrelationer främst i Europa och
fram till och med 2014 haft vänortsavtal med 6 europeiska kommuner och en
kinesisk kommun.
Över tid förändras förutsättningar och behov både hos Vara kommun och
kommunens vänorter. I början av 2015 har Vara kommun sagt upp vänortsavtalet med Cherwell District Council i England och Roskilde kommune i Danmark har sagt upp vänortsavtalet med Vara kommun.
Vara kommun har sedan 2009 etablerat en kontakt med Kadaň i Tjeckien och
vi föreslår att ett vänortsavtal tecknas mellan dessa kommuner under våren
2015.
Bakgrund
I sektorsprogrammet för Internationalisering 2007-2010 fanns effektmålet
”Etablera en ny vänort i något av EU’s nya medlemsländer”. Under 2009 knöts
de första kontakterna med Kadaň i Tjeckien som sedan följts av en fördjupad
samverkan främst genom samarbete mellan skolor. I dag har tre av kommunens skolor samarbete och projekt med tre skolor i Kadaň.
Ambitionen från båda kommunerna har alltsedan de inledande kontakterna
togs varit att starta upp i första hand med skolsamarbeten och därefter gå vidare till att etablera en formell vänortsrelation. Vårt förslag är att ett vänortsavtal tecknas i maj 2015.
Kadan är en kommun med ca. 19 000 invånare beläget i Usti regionen i nordvästra Böhmen ca. 100 km från Prag.
Samarbetet mellan Vara kommun och Cherwell District Council i England har
varit mycket sporadiskt under de senaste åren. Upprepade försök har gjorts
från Vara att få till en mer aktiv samverkan dock utan respons från Cherwell.
Vara kommun har därför, via brev, meddelat Cherwell att vi vill avsluta
vänortssamarbetet.
Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-03-30
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Vår vänort i Danmark, Roskilde, har per den 7 januari 2015 via brev meddelat
Vara kommun att Roskilde kommer att fokusera på bilaterala internationella
relationer och därmed säger upp vänortsavtalet med Vara.
__________
Arbetsutskottets behandling
Vara kommuns internationella samordnare Helena Torsell informerar arbetsutskottet om upprättat vänortsavtal. Förslaget är att ett femårigt avtal tecknas
med Kadaň i Tjeckien under våren 2015.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-03-30

14

KF § 40
KS § 57
KSAU § 36

Upphävande av författningen ”bestämmelser
samhällsbyggnadsberedningen”
Beslut (Enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige upphäver rubricerad författning avseende bestämmelser
samhällsbyggnadsberedningen.
__________
Bakgrund
I vara kommuns författningssamling finns ett dokument nämnt bestämmelser
samhällsbyggnadsföreningen, antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 58.
Eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen inte längre finns behöver rubricerad
författning upphävas.
__________

Utdragsbestyrkande

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-03-30

15

KF § 41
KF § 29

Korrigering av tidigare beslut avseende fyllnadsval för ledamot i valberedningen (KF §
29/2015)
Beslut
Hillie Jörtoft, Granvägen 14 bv, 534 91 VARA väljs till ny ledamot i valberedningen.
_________
Bakgrund
Bo Jölsten (SD) har genom en skrivelse den 3 februari 2015 begärt att få bli
entledigad från sina politiska uppdrag i Vara kommun. Den 23 februari 2015
behandlades ärendet avseende fyllnadsval till de politiska uppdrag Bo Jölsten
haft.
Till valberedningen valdes Hannyah Jörtoft, vilket egentligen, enligt Peter
Björks (SD) förslag skulle ha varit Hillie Jörtoft. En korrigering av beslutet för
val av ledamot till valberedningen behöver därför göras. Övriga val som förrättades inom KF § 29/2015, fortsätter att gälla.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Ordförande Bengt Karlsson (S) informerar kommunfullmäktige att fyllnadsvalet till valberedningen, efter Bo Jölstens entledigande, som gjordes den 23 februari 2015 §29, blivit fel och därför behöver korrigeras.
Peter Björk (SD) föreslår följande fyllnadsval till ledamot i valberedningen:
Hillie Jörtoft, Granvägen 14 bv, 534 91 VARA
_________

Utdragsbestyrkande

ÄRENDEBALANS per 2015-03-17

Bilaga till KF § 34

sid 1

Inkom den Dnr

Initierat av

Ärende

Handläggning

2008-06-09

71/2008

Vara Ishall ek. förening

Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara
kommun

Vilande (KSAU)

2011-01-11

9/2011

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Målbild centrum i Vara – Lyskraft Vara

Handläggs av TUA-avdelningen. Styrgrupp
utsedd KS 2012-02-08. Lyskraft godkännande.

2015-01-05

1/2015

Åtgärdsprogran för havsmiljön

2015-01-05

3/2015

Budget 2016, plan 2017-2019

2015-01-27

9/2015

Långfristig finansiering VaraNet

KSAU 2015-02-18
KS 2015-03-04
KF 2015-03-30

2015-02-04

11/2015

Bokslut 2014

KSAU 2015-02-18
KS 2015-03-04
KF 2015-03-30

2015-02-03

12/2015

Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Förbindelse om återbertalning av akut
matpeng

Under handläggning

2015-02-03

13/2015

Hannyha Jörtoft (SD)

Motion – Vårdnadsbidrag

Under handläggning

2015-02-19

21/2015

Reglering av kommunens långsiktiga fordringar på
de kommunala bolagen

KSAU 2015-02-18
KS 2015-03-04
KF 2015-03-30

Utdragsbestyrkande

Justerandens signatur

