Kommunstyrelse/fullmäktige
Vårljus ägarkommuner

Beredning inför Vårljus årsstämma
Bakgrund
Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårljus samlade
verksamhet.
För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen december 2017 initiativ till
ägardialoger på temat Vad är meningen med föreningen? Dialogerna genomfördes våren
2018.
Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom
ensamkommande blev större än befarat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de
tjugofem ägarkommunerna för ställningstagande till följande handlingsalternativ:



Fokusera. Delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla
vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
Avveckla. Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

Handlingsalternativen kommunicerades med ägarkommunerna enligt nedan.




26 oktober – Information till kommundirektörerna avseende handlingsalternativ och
lokala besök.
13 nov – Information till kommunstyrelsernas ordförande avseende
handlingsalternativ och beslutsprocess.
29 okt-23 nov – Lokala avstämningar med ägarkommunerna.

Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade Avveckla. Sju
kommuner motsvarande 32,3 procents ägarandel förordnade Fokusera. Fem kommuner
motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar. Fem av de sju ägarkommunerna
som förordade Fokusera villkorade alternativet med att det förutsatte att en majoritet av
ägarkommunerna skulle förorda alternativet, en majoritet som inte förelåg. Detta beaktat
förordade arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents ägarandel alternativet
Avveckla.
Utgående från ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5
december 2018 att:



Inriktningen är att Vårljus avvecklas.
Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.

AB Vårljus
Org.nr 556485-4791
Bankgiro 5111-9345

Box 601
169 26 Solna
Besöksadress: Hagavägen 4

Telefon
Fax
Hemsida

08-630 78 00
08-630 09 13
www.varljus.se

Kommundirektörerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december och
socialdirektörerna den 14 december. Av informationen som lämnades redovisades även att
avvecklingen av bolaget och utredning av framtiden för enheterna hanteras i parallella spår:
1. Avveckling av bolaget. Formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma den
8 maj som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.
2. Framtid för enheterna. Alternativen för enheterna kommuniceras med berörda
kommuner fram till den 25 januari 2019. Samtliga enheter ska övergått till kommun,
sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan
Vårljus och berörd kommun.

Lokal beredning inför Vårljus årsstämma
Av 10 kap. 4 § i nu gällande kommunallag, som trädde i kraft 1 januari 2018, anges att innan
skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag ska
fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i 3
§ följs fullt ut. I 10 kap. 3 § kommunallagen anges i punkt 4 att när skötseln av en kommunal
angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges
i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Motsvarande
bestämmelser fanns tidigare i 3 kap. 18 § med hänvisning till 3 kap. 17 § i den gamla
kommunallagen.
I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska
hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning
till stämman för avgörande, t.ex. avveckling av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att
betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av
ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. I praktiken är beslutet att avveckla
bolaget redan fattat då 85,1 procent av ägarna enligt ovanstående redovisning förordade
alternativet Avveckla. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj
där ombudens agerande har föregåtts av lokal beredning i enlighet med ovanstående
redovisning.
Förslag till lokalt beslut:


Att kommunens ombud vid bolagets stämma ska rösta för att AB Vårljus
(556485-4791) avvecklas.

Vid stämman kommer tidplan för avveckling av bolaget att presenteras. Vårljus kommer inte
att driva någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av
tillgångar, avslut av avtal, arkivering mm. vara avslutat till stämman maj 2020. Därefter
likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.
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