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Kommunstyrelsen

Avveckling av AB Vårljus
Dnr KS19/50
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ekerö kommuns
ombud vid AB Vårljus stämma ska rösta för att bolaget (556485-4791) avvecklas.
Sammanfattning av ärendet
I december 2018 beslutade Vårljus styrelse att Vårljus ska avvecklas. Utgångspunkten
är att enheterna drivs vidare men med en annan huvudman. Bakgrunden till
styrelsens beslut är den nya statliga flyktingpolitiken. Beslutet har fattats med
utgångspunkt i de dialoger som under 2018 har genomförts med de tjugofem
ägarkommunerna där arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents ägarandel
förordade en ordnad avveckling av Vårljus verksamheter och bolag. Det formella
beslutet om Vårljus avveckling fattas vid stämman den 8 maj 2019.
Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet
varvid beslutet ska föregås av ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige.
Ekerö Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunens ombud vid bolagets
stämma ska rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2019-02-18
Ärendet
Vid bildandet av Vårljus gav de tjugofem kranskommunerna bolaget i uppdrag att
tillgodose deras behov av institutionsverksamhet som då utgjorde den största delen
av barn- och ungdomsverksamheten. Efter millennieskiftet medförde nya
forskningsrön att institutionsverksamhet minskade i betydelse till förmån för jouroch familjehem samt öppna insatser varvid andelen egenregi i förvaltningsform
ökade. År 2006 startade Vårljus första verksamheten för ensamkommande vilket
senare också blev den primära verksamheten för Vårljus.
Den nya statliga flyktingpolitiken, med förändrade ersättningssystem, förändrade
förutsättningarna för Vårljus samlade verksamhet. För att hantera den uppkomna
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situationen tog styrelsen i 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 väntat 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.
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.
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.
Ekerö kommun har för närvarande avtal med Vårljus avseende jour och familjehem.
Enheten planeras att avyttras, Ekerö kommun kommer att få ta ställning om de
medger partbyte. Vårljus driver inga HVB-boenden eller motsvarande verksamheter i
Ekerö kommun.
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.
Beslutet expedieras till
AB Vårljus
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