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 Utdragsbestyrkande 

Inledning  
 

Den 29:e april 2015 har en av Kommunfullmäktiges ledamöter, Carl-Magnus 
Bengtegård (V), gått bort. 

Kommunfullmäktige håller tyst minut innan sammanträdet påbörjas.  

__________   
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KF § 42 

Ändring i ärendelistan 

Beslut 

Följande ärenden läggs till i ärendelistan: 

- Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budget 2016 istället för 

kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.  

- Presentation av revisorerna kommer att flyttas till efter årsredovisning 

kommunala bolag.  

- Ärende 10 byter rubrik ”Bildande av destinationsbolag” till ”Försälj-

ning av Vara Horse Arena AB” 

__________ 
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KF § 43 

Informationsärenden 

Budget 2016 

Ekonomichef Camilla Verngren informerar om budgetarbetet 2016. Drift- och 
investeringsramarna för 2016, plan 2017-2019 kommer att behandlas av kom-
munfullmäktige den 15 juni 2015.   

Årsredovisning kommunala bolag 

Vara Konserthus AB 

Styrelseordförande för Vara Konserthus AB, Sture Carlsson och VD Staffan 
Becker går igenom det gångna årets verksamhet i konserthuset samt förutsätt-
ningarna och planerna för kommande år.  

__________ 

Ajournering klockan 18.30–19.00 

__________ 

VaraNet AB 

Styrelseordförande för VaraNet AB, Carl-Uno Olsson (S), informerar kom-
munfullmäktige om bolagets verksamhet för det gångna året och budget.    

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB 

Styrelseordförande för Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB, 
Heidi Hansen (S), informerar kommunfullmäktige om bolagens verksamhet för 
det gångna året, nuläget och framtidsplaner.     

Vara Horse Arena AB  

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander informerar att det finns ett 
förslag till beslut om försäljning av bolaget Vara Horse Arena AB till Vara 
Koncern AB. Detta ärende kommer att behandlas senare under kvällens sam-
manträde. Bolaget har inte haft någon verksamhet under 2014. 

Vara Koncern AB 

Styrelseordförande för Vara Koncern AB, Carl-Uno Olsson (S), informerar om 
bolagets verksamhet för det gångna året samt planerad verksamhet för framti-
den.   

Presentation av revisorerna 

Revisorernas ordförande Onni Vehviläinen (M) presenterar revisorerna för 
kommunfullmäktiges ledamöter samt informerar om revisorernas uppdrag och 
planering. 

__________ 
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KF § 44 

Anmälan 
 

Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingarna: 

- Ärendebalans per 2015-05-25, bilaga Ärendebalans    

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO2) enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Socialnämn-
den 29 april 2015 § 41) 

- Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO1) enligt 16 kap. 
6 f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) (Socialnämnden 29 april 2015 § 40) 

__________ 
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KF § 45 
KS § 70 
PU § 8   Dnr 14/2014  Dpl 024 

Revidering av arvodesregler för politiska 
uppdrag i Vara Koncern AB 

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

Kommunfullmäktige fastslår att ändringar i arvodesreglerna avseende Vara 
Koncern AB gäller från och med bolagsstämman 2015-03-11. Ordförandes 
arvodesregler aktualiseras från och med 2015-03-11 till 5 procent i månadsar-
vode plus sammanträdesarvode.  

__________ 

Bakgrund 

Tidsåtgången för politiska uppdrag i Vara Koncern AB uppskattas av 
kommunjurist Maria Westh till ett sammanträde i månaden samt förberedelser 
inför sammanträdet i form av informationsinhämtning.  

Utifrån detta bör ett rimligt månadsarvode ligga på 5 procent för politiska 
uppdrag i Vara Koncern AB.  

__________ 

Personalutskottets behandling  

Personalutskottet tar del av informationen och diskuterar ärendet.  

Personalutskottet är enigt kring att 5 procent är ett rimligt månadsarvode initi-
alt. Skulle det visa sig att uppdraget är mer tidskrävande än uppskattat kan ar-
vodesreglerna ändras i efterhand.  

__________   
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KF § 46 
KS § 77    
KSAU § 79    
SN § 29    Dnr 12/2015 

Motion angående förbindelse om återbetal-
ning vid akut matpeng  

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till lämnat yttrande från 
socialnämnden. Motionen är därmed färdigbehandlad. 

_________ 

Bakgrund 

Hannyah Jörtoft (SD) har, å Sverigedemokraternas vägnar, lämnat in en mot-
ion avseende förbindelse om återbetalning vid akut matpeng.  

Motionären informerar att det som skiljer Vara kommun från andra kommuner 
är att de som blir beviljade akut matpeng inte har någon återbetalningsskyldig-
het. Akut matpeng ska inte ses som något annat än ett tillfälligt förskott på 
individens egna inkomster.  

Motionären yrkar att socialtjänsten inför återbetalningskrav vid utbetalning av 
akut matpeng till dem som beräknas ha ett överskott på kommande månad 
enligt 9 kap. 2§ andra stycket, SoL och 107 kap. 5 § SFB. 

Beredning 

Ärendet har remitterats till socialnämnden för yttrande.  

Yttrande från socialnämnden 

Socialnämnden har den 18 mars 2015 § 29 avgett följande yttrande till kom-
munstyrelsen:  

Varje ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), oavsett 
vilken insats ansökan avser, handläggs enligt bestämmelser i såväl 
SoL som Förvaltningslagen. Detta innebär bland annat att en ut-
redning av den enskildes behov genomförs före beslut fattas mot 
bakgrund av ansökan, så även när det gäller akut mat-peng.  

Utredningen innefattar vidare den enskildes återbetalningsför-
måga. Visar utredningen att den enskilde kan återbetala akut 
matpeng, fattas beslut om återbetalning enligt socialnämndens 
delegeringsordning.  

Socialnämnden är väl förtrogen med de bestämmelser i SoL och 
Socialförsäkringsbalken (SFB) som reglerar återbetalning av be-
viljat ekonomiskt bistånd och tillämpar dem i förekomande fall.  
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kom-
munstyrelsen avslår motionen  

__________ 

Kommunstyrelsens behandling 

Hannya Jörtoft (SD) informerar att anledning till att motionen lämnats in är 
annan information från socialförvaltningen. Hon tackar för behandling av mot-
ionen och är nöjd med svaret.   

__________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hannya Jörtoft (SD) läser upp motionen för fullmäktige.  

__________ 
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KF § 47 
KS § 78 
KSAU § 71   Dnr 6/2015  

Insatskapital till Kommuninvest 

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

Kommunfullmäktige beslutar att betala in högstanivån, det vill säga cirka 13 
miljoner kronor under 2015 i extra insatskapital till Kommuninvest.  

__________ 

Bakgrund 

Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finans-
institut inom unionen måste stärka sitt kapital. Den senaste finanskrisen visade 
att bankerna hade otillräckliga riskbuffertar. Det är anledningen till att EU från 
och med januari 2014 infört ett nytt regelverk med tuffare kapitalkrav på ban-
ker och kreditinstitut. Syftet är att stärka motståndskraften i banksektorn och 
därigenom minska sannolikheten för nya finansiella kriser. 

För Kommuninvests del innebär de nya reglerna att de måste öka det egna 
kapitalet för att leva upp till det nya kravet. Kommuninvest valde inledningsvis 
att höja räntan för att förstärka kapitalet men har nu valt att förstärka det egna 
kapitalet med extra medlemsinsatser och sänker räntan på lån. Bolagsstämman 
beslutade redan 2014 om en stadgeändring men beslutet krävde ett bifall även 
på 2015 års bolagsstämma. Detta beslut togs den 16 april. 

Alla medlemmars kapitalinsats registreras i Kommuninvests ekonomisk för-
enings medlemsförteckning. Om man summerar Vara kommuns ursprungliga 
insats som gjordes när kommunen blev medlemmar, nyemission samt summan 
av gjorda årsinsatser uppgår kommunens totala kapitalinsats i dag till 904 004 
kronor, vilket motsvarar 57,92 kronor invånare. Räknar man även med 2015 
års årliga insättning på 82 379 kronor för första halvåret är Vara kommun uppe 
i 986 383 kr eller 63,24 kronor per invånare. 

Enligt de nya stadgarna gäller en minimi- och maximinivå samt två mellanni-
våer som om de uppnås, medför reducerad skyldighet att betala årlig insats.  

Nivåer i de nya stadgarna:  

Insatsstorlek Primärkommun Återstår följande insats för Vara 
kommun 

Miniminivå 200 kr/inv 2 133 017 kr 

50 %-ig nivå 450 kr/inv 6 032 267 kr 

75 %-ig nivå 675 kr/inv 9 541 592 kr 

Högsta nivå  900 kr/inv 13 050 917 kr 
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Miniminivån måst uppnås till 2018 för befintliga medlemmar. Mer tvång finns 
inte i dagsläget utan man hoppas på frivilliga insatser utöver miniminivån. 

Föreningen kommer att sända ut en förfrågan till samtliga medlemmar om 
intresset för att i år göra en sådan extra insatsbetalning. Föreningen kommer att 
efterfråga ett bindande besked från medlemmen. Medlemmarna tar därefter 
beslut om de vill göra en extra insatsinbetalning. Föreningsstyrelsen fattar – 
med början av junimötet – löpande beslut om med vilket belopp som ska inbe-
talas och när.  

Beredning 

Ärendet har beretts av ekonomichef och kommundirektör.  

Beredningens ståndpunkt 

Vara kommun har för nuvarande en överlikviditet och placerar 20 miljoner 
kronor på ett fasträntekonto i Sparbanken Skaraborg AB med en ränta på 0,35 
% i avvaktan på beslut om insatskapital till Kommuninvest.  

Framöver, med den investeringsbudget Vara kommun har, beräknas delar av 
checkräkningskrediten som uppgår till 100 miljoner kronor att behöva använ-
das. Räntan på checkräkningskrediten är 1,1 % på belopp över 15 miljoner 
kronor och 0,9 % på belopp under 15 miljoner kronor.  

För närvarande är räntan 2,5 % på insatskapitalet på Kommuninvest. Ränta på 
insatskapitalet är inte ränta i vanlig mening. Den är att betrakta som utdelning 
och tas från ”utdelningsbara medel”, d.v.s. vad som finns kvar av resultat och 
balanserade vinstmedel i föreningen när allt annat är betalt i föreningen. Ef-
tersom man inte vet något säkert om föreningens framtida resultat kan man 
inte utlova en bestämd avkastningsnivå. Skulle resultatet bli dåligt, blir det ing-
en ränta. Föreningen har inte fastställt någon utdelningspolicy, mer än att före-
ningen hoppas kunna betala en ränta på kapitalet. Teoretiskt sett kan mede-
lemmarna genom ett stämmobeslut komma överens om att prioritera lägsta 
möjliga pris på utlåningen och att avstå från ränta på kapitalet (räntan på in-
satskapitalet motsvarar ett antal räntepunkter i priset på lånet).  

Det obligatoriska insatskapitalet kan man inte ta ut på annat sätt än genom att 
säga upp medlemskapet.  

__________ 
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KF § 48 
KS § 79 
TU § 43   Dnr 38/2015  Dpl 310 

Budgetmedel för omläggning och standard-

förbättringar samt nyanläggning av industri-
gata Grimman 3 

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

1. Kommunfullmäktige flyttar 1 700 000 kronor från objekt 33112 (GC-väg 
Arentorp) till objekt 33170 (Omläggning och standardförbättringar).  

2. Kommunfullmäktige flyttar ytterligare 400 000 kronor från objekt 33112 
(GC-väg Arentorp) till ett nytt investeringsobjekt för nyanläggning av indu-
strigata till Grimman 3. 

___________ 

Bakgrund 

För att kunna genomföra årets asfalteringsarbeten inklusive satsningen på 
gång- och cykelvägnätet krävs en flytt av budgetmedel till 33170 (Omläggning 
och standardförbättringar) samt flytt av budgetmedel för utbyggnad av indu-
strigatan till Hästskon 1. 

Efter att Trafikverket ändrat sig angående medfinansiering och krav på vägplan 
för gång- och cykelbanan från Arentorp skola till Arentorps idrottsplats före-
slås att budgetmedel flyttas från 33112 till 33170. En alternativ vägsträckning 
som inte följer Kedumsvägen kan byggas under förutsättning att överenskom-
melse skrivs med fastighetsägarna. Detta alternativ blir betydligt billigare än 
föreslagen sträckning parallellt med Kedumsvägen. Av de 2 980 000 kronor 
som idag finns på 33112 flyttas 1 700 000 kronor till 33170 samt 400 000 kro-
nor till nytt investeringsobjekt för nyanläggning av industrigata.  Resterande 
880 000 kronor bedöms räcka för en byggnation genom skogen på delvis be-
fintlig gångstig. 

__________ 
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KF § 49 
KS § 80 
TU § 39   Dnr 91/2014  Dpl 008 

Solpaneler på kommunens fastigheter 

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

1. Kommunfullmäktige realiserar en demonstrationsanläggning av en solcells-
anläggning på Lagmansgymnasiet som ett pilotprojekt för att utreda lön-
samheten av solel på kommunens fastigheter, enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att varje nybyggnation/renovering av kom-
munens fastigheter ska ta hänsyn till möjligheter för solenergi. 

Separat bilaga: Förstudie avseende solenergi i Vara kommun 

_________ 

Bakgrund 

Den 29 september 2014, § 56 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att förse kommunens fastigheter med solpane-
ler. Samt att inrikta det ordinarie arbetet med kommunens fastigheter så att 
möjligheter tas tillvara att producera och utnyttja solel och solvärme.  

Energi- och klimatrådgivare Hugo Franzén har fått i uppdrag av tekniska för-
valtningen att ta fram en förstudie över kommunens fastigheter och möjlighet-
er att utrusta dem med solpaneler. 

För att få ett mer kontinuerligt arbete med solenergi kan ett förslag vara att i ett 
första steget investera i en solcellsanläggning som kan fungera som en demon-
strationsanläggning. Det finns idag ett stort informationsbehov, både internt 
och externt ut i kommunen och en synlig och lättillgänglig demoanläggning 
skulle kunna fungera som en plattform för utbildning och informationssprid-
ning.  

_________ 

Tekniska utskottets behandling 

Energi- och klimatrådgivare Hugo Franzén redovisar förstudien och förklarar 
hur ett solvärmesystem och solcellssystem kan fungera. Han har tagit fram 
underlag för en simulering av Lagmansgymnasiet för att visa lönsamheten av 
solenergi.  

Tekniska utskottet diskuterar om en större utredning av kommunens fastighet-
er bör göras innan en demonstrationsanläggning byggs. Utskottet är eniga i att 
en demonstrationsanläggning kan ses som en del i den fortsatta utredningen 
om nyttjande av solel på kommunens fastigheter. 

Lagmansgymnasiet har egentligen inte ett optimalt tak att använda, utifrån lut-
ning och läge. Men med tanke på närheten till skolan och gymnasiets el-
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utbildning är platsen väl lämpad. Lagmansgymnasiet är även centralt beläget 
för att många människor ska kunna se och följa informationen och resultatet.  

Tekniska utskottets beslut 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 6 maj 2015, ta fram information över vilka av kommunens fastigheter vars 
tak lutar åt söder. 

_________ 

Kommunstyrelsens behandling 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.  

I ärendet yttrar sig Hannya Jörtoft (SD), Peter Björk (SD), Erik Lindström (M), 
Håkan Karlsson (C), Mikael Zetterström (MP), Per Gunnarsson (M), Carl-Uno 
Olsson (S) och Petra Sahlström (S).  

Yrkande 

Peter Björk (SD) yrkar bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag till beslut och 
avslag i punkt 2. Motiveringen till yrkandet är att Sverigedemokraterna är skep-
tiska till solel men  ändå positiva till att eleverna på Lagmansgymnasiet får möj-
lighet att prova detta.   
 
Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Fredrik Nelander ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslut mot Peter Björks yrkande och finner att arbetsutskottets förslag till be-
slut vinner bifall.  

__________  

Kommunfullmäktiges behandling 

Tommy Åkerstedt (FP) tackar för behandlingen av detta ärende då det har 
bakgrund i en motion som inlämnats av Folkpartiet. 

Yrkande 

Peter Björk (SD) tillstyrker punkt ett i kommunstyrelsens förslag till beslut med 
anledning av att Sverigedemokraterna anser att det är bra att eleverna på Lag-
mansgymnasiet kan lära sig om solenergi.  

Peter Björk yrkar avslag i punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Proposition 

Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens för-
slag till beslut, punkt 2 och Peter Björks avslagsyrkande i detsamma om finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

________ 
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KF § 50 
KS § 81 
TU § 47   

Renhållningsordning - Föreskrifter om av-
fallshantering och gångbanerenhållning 

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningsordning - föreskrifter om 
avfallshantering och gångbanerenhållning, att gälla från 1 juli 2015, enligt bi-
laga.  

Separat bilaga: Renhållningsordning - föreskrifter om avfallshantering och 
gångbanerenhållning 

__________ 

 
Bakgrund  

Föreskrifterna om avfallshantering och gångbanerenhållning har lagts samman 
i ett dokument. 

Föreskriften om gångbanerenhållning är uppdaterad med stöd från 2 § lag 
1998:814, särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. På grund 
av ändringar i lagstiftningen är hänvisningar till paragrafer i den gamla före-
skriften inte längre korrekta. Förslaget till ny föreskrift reglerar bland annat 
fastighetsägares ansvar för städning, snöröjning, halkbekämpning och fria höj-
der för träd/buskar över gångbaneutrymmet längs gator där Vara kommun är 
väghållare. Flera av dessa föreskrifter fanns sedan tidigare beskrivna på Vara 
kommuns hemsida. 

Jämförelse med andra kommuners föreskrifter har gjorts, med Vänersborg, 
Trollhättan, Härryda, Lysekil och Göteborgs stad. Efter diskussion inom tek-
niska förvaltningen har valda delar förts in i föreskriften 

__________ 

Kommunstyrelsens behandling 

Teknisk chef Teresa Kalisky informerar att den nya föreskriften om renhållning 
ersätter både renhållningsordning (KF 2001-03-26 § 18) och gångbanerenhåll-
ning (KF 1995-12-18 § 106) och att detta behöver revideras i bilagan då det 
sistnämnda inte finns nämnt i nuvarande förslag.  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.  

__________ 
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KF § 51 
KS § 82 
KSAU § 72   Dnr 52/2015 

Försäljning av Vara Horse Arena AB  

Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 

Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av tidigare beslut 2014-12-15 § 
59 om likvidation och godkänner. 

1. En försäljning av Vara Horse Arena AB från kommunen till koncern-
moderbolaget Vara Koncern AB till en summa av 100 000 kr, och det 
upprättade avtal, enligt bilaga, som reglerar överlåtelsen, och 

2. att den fordran som uppstår genom överlåtelsen kvittas mot ett ökat 
aktievärde för kommunen i Vara Koncern AB (kvittningsemission), 
och 

Kommunfullmäktige instruerar sitt och Vara Koncern ABs valda röstombud 
att på bolagsstämmorna rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ovan. 

_________ 

Bakgrund/Sammanfattning  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen har i dialog med Vara Konserthus AB 
kommit med förslaget att bilda ett destinationsbolag som ska arbeta med att 
utveckla kommunen som besöksmål. Det bedöms som viktigt att lägga den 
verksamheten i bolagsform för att på ett smidigare sätt kunna hålla isär eko-
nomin från kommunens och kunna samverka med det lokala näringslivet i ge-
mensamma satsningar. Då kommunen har ett befintligt bolag, Vara Horse 
Arena AB, som ligger vilande utan befintlig verksamhet har kommundirektö-
ren beslutat att man i första hand bör använda sig av detta befintliga bolag. 
Uppdraget har därefter lämnats till kommunjuristen att ta fram de beslutsun-
derlag som behövs för att lägga in bolaget i koncernen och byta verksamheten 
till destinationsbolag.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunjuristen med stöd av näringslivschefen. 

Beredningens ståndpunkt 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att samla alla aktiva bolag i en bo-
lagskoncern under moderbolaget Vara Koncern AB. Därför är det naturligt att 
även Vara Horse Arena AB flyttas in i koncernen när det nu ska bedrivas verk-
samhet i bolaget. Det underlättar ägarstyrningen av koncernen som helhet. 
Beredningen föreslår därför att bolaget säljs från kommunen till Vara Koncern 
AB. I de tidigare försäljningarna har priset satts utifrån det bokförda värdet på 
bolaget hos kommunen. Beredningen föreslår att man följer den modellen 
även i detta ärende, och försäljningspriset hamnar då på 100 000 kr. Liksom 
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tidigare har beredningen fått som utgångspunkt att resultatet inte ska belastas 
av köpeskillingen, varför det föreslås att den fordran som försäljningen medför 
kvittas mot ett ökat aktiekapital för kommunen i Vara Koncern AB. Förslag till 
avtal för aktieöverlåtelsen har upprättats. 

För att använda Vara Horse Arena AB som destinationsbolag krävs en ändring 
av verksamhetsföremålet i bolagsordningen samt ett namnbyte för att förtyd-
liga att verksamheten i bolaget inte längre ska ha någon koppling till en hästa-
rena. Förslagsvis ges bolaget namnet Destination Vara AB. Ett förslag på ny 
bolagsordning för Destination Vara AB har tagits fram. Den nuvarande bo-
lagsordningen är gammal och har inte anpassats till den senaste tidens ändring-
ar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Därför har bolags-
ordningen, utöver en ändring av verksamhetsföremål, omarbetats helt så att 
den följer modellen för de övriga kommunala bolagens bolagsordningar.  

__________ 

Arbetsutskottets behandling 

Stadsarkitekt Linnea Hedin deltar på detta ärende.  

Näringslivschef Johanna Forslund-Kullander bjuds in till kommunstyrelsen 
den 6 maj för att informera om detta ärende.  

Elof Jonsson (C) efterfrågar en verksamhetsplan för bolaget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, med upphävande av tidigare beslut 2014-12-15 § 
59 om likvidation. , att göra om det helägda aktiebolaget Vara Horse Arena AB 
till ett destinationsbolag. Kommunfullmäktige godkänner därför: 

1. En försäljning av Vara Horse Arena AB från kommunen till koncern-
moderbolaget Vara Koncern AB till en summa av 100 000 kr, och det 
upprättade avtal, enligt bilaga, som reglerar överlåtelsen, och 

2. att den fordran som uppstår genom överlåtelsen kvittas mot ett ökat 
aktievärde för kommunen i Vara Koncern AB (kvittningsemission), 
och 

3. ett namnbyte på bolaget från Vara Horse Arena AB till Destination 
Vara AB, samt 

4. den nya bolagsordning, enligt bilaga, som tagits fram för Destination 
Vara AB. 

Kommunfullmäktige instruerar sitt och Vara Koncern ABs valda röstombud 
att på bolagsstämmorna rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ovan. 

__________ 
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Kommunstyrelsens behandling 

Fredrik Nelander (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar först i punkt 1 och 2 i 
i arbetsutskottets förslag till beslut och att punkterna 3 och 4 plockas bort. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom detta.  

Ett medskick görs av Gabriela Bosnjakovic (M) att syfte och verksamhetsplan i 
bolagsordningen förtydligas.  

__________ 

Kommunfullmäktiges behandling 

En redaktionell ändring görs i ärenderubriken. Rubriken ändras från ”Bildande 
av destinationsbolag” som det står i kommunstyrelsens protokoll från 6 maj 
2015 § 82 till ”Försäljning av Vara Horse Arena AB”.  

__________ 
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KF § 52 Dnr 179/2014  

Avsägelse från politiska uppdrag – Madelene 

Persson Lilja (FP) – och begäran om röst-
sammanräkning  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Madelene Persson Lilja (FP) från uppdra-
gen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige begär ny röstsammanräkning. 
 

__________ 

Bakgrund 

Madelene Persson Lilja (FP) har genom skrivelse 16 april 2015 begärt att få bli 
entledigad från sin plats som ledamot i kommunfullmäktige på grund av flytt.  

__________ 
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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 3/2015  Budget 2016, plan 2017-2019  

2015-02-03 12/2015 Hannyha Jörtoft (SD) Motion – Förbindelse om återbertalning av akut 
matpeng 

KSAU 2015-04-22 

KS 2015-05-06 

KF 2015-05-25 

2015-02-03 13/2015 Hannyha Jörtoft (SD) Motion – Vårdnadsbidrag KSAU 2015-05-06 

KS 2015-05-27 

2015-02-17 17/2015  Parkeringspolicy och parkeringsnorm Under handläggning 

2015-04-14 46/2015 Lars Gezelius (M) Motion angående utredande av gamla detaljplaner Under handläggning 

2015-04-16 52/2015  Bildande av destinationsbolag KF 2015-05-25 

2015-04-21 56/2015  Vänortsavtal med Kadan i Tjeckien Handläggnings av Tillväxt- och utvecklingsav-
delningen 

2015-04-30 62/2015  Delårsrapporter 2015 KS 2015-05-27 



 

Justerandens signatur  

 

 

 


