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Tid och plats

Klockan 09.00-09.15, sammanträdesrum Mäntsälä, Kommunhuset i Vara

Beslutande

Fredrik Nelander (S), ordf.
Bengt Åke Svensson (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Carl-Uno Olsson (S) tjg. ers.
Heidi Hansen (S)
Peter Persson (S) tjg. ers.
Elof Jonsson (C)
Rune Fridén (C) tjg. ers.
Gabriela Bosnjakovic (M)

Övriga närvarande

Anna Cederqvist, kommundirektör
Anela Lennartsson, utredningssekr.

Justerare

Per Gunnarsson

Justeringens tid och plats

I direkt anslutning till sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Lars Gezelius (M), tjg. ers.
Per Gunnarsson (M)
Tommy Åkerstedt (L)
Peter Björk (SD)

Paragrafer

99-101

Anela Lennartsson
Ordförande

Fredrik Nelander
Justerare

Per Gunnarsson

ANSLAG/BEVIS
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Information från tekniska förvaltningen
Ett nytt arbetssätt har tagits fram när det avser ombyggnationer av gator.
En workshop kommer att äga rum kring detta och kommunstyrelsen kommer
att bjudas in. Detta för att skapa delaktighet tidigt i processen.
Kommunstyrelsen tar till sig informationen.
__________

Utdragsbestyrkande
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Information från kommundirektören
Kommundirektör Anna Cederqvist informerar att Vara kommun tilldelats ett
gåvobrev om 20 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Skaraborg, för byggnation av BlackBoxen.
Sparbanken Skaraborg har, förutom att främja sund ekonomi, också som syfte
att främja näringsliv, forskning, idrott och kultur, företrädesvis inom Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde. Syftet ska tillgodoses genom utdelning av
bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet.
Kommunstyrelsen godkänner informationen och med tacksamhet tar emot gåvan.
__________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 102/2018

Godkännande av avtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtal mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus AB enligt bilaga.
___________
Sammanfattning av ärendet
Konserthusets styrelse har den 8 juni 2018 § 30 beslutat att godkänna inriktningsförslag till samarbetsavtal mellan konserthuset och Sparbanksstiftelsen
Skaraborg. Vidare har styrelsen beslutat att ge ordförande, vice ordförande och
verkställande direktör i uppdrag att för konserthusstyrelsens räkning godkänna
det slutliga avtalet.
Den 11 juni 2018 § 32 har styrelsen i Vara Koncern AB beslutat att också ställa
sig bakom inriktningsförslaget samt föreslagit kommunstyrelsen att godkänna
samarbetsavtalet.
Därefter har fortsatta dialoger med Sparbanksstiftelsen Skaraborg skett och
några mindre justeringar i avtalsförslaget har gjorts. Sparbanksstiftelsen Skaraborg har på sitt möte den 19 juni 2018 beslutat att för sin del godkänna avtalet,
vilket också har skickats ut till kommunstyrelsen inför dagens sammanträde.
Avtalet är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner det.
Beslutsunderlag
- Protokoll från Vara Konserthus AB § 30
- Protokoll från Vara Koncern AB § 32
- Samarbetsavtal mellan Sparbanksstiftelsen och Vara Konserthus AB
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna tillägger, via Peter Björk, nedanstående protokollsanteckning:
Det är glädjande att nu se att Sparbanken ytterligare en gång är
med och satsar på invånarna i Vara kommun. Även om satsningen är stor så ligger vi nu i fas med budget. Hoppas bara att
den nu håller.
__________

Utdragsbestyrkande

