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Beslutande Ledamöter 
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Bo Svensson (C) 
 

 

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare 
Carolina Leijonram, kommunchef 
Peter Olson, kommunjurist 

 

Protokolljusterare Kenneth Björklund 

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, Stadshuset, 2017-02-14 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 38-41 

 Axel Stenbeck  

 Ordförande 

  

 Tomas Peterson  

Protokolljusterare 

  

 Kenneth Björklund   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-15 Datum då anslaget tas ned 2017-03-10 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Axel Stenbeck, kommunsekreterare  
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 § 38 Dnr 2017/000004 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Björklund (S) att, tillsammans 

med ordförande, justera dagens protokoll.  

 

 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2016/000599 291 

Godkännande av handlingsplan ang. Beslut om 
föreläggande med vite avs. Astrid Lindgrens skola 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Handlingsplan avseende åtgärdande av eftersatt 

underhåll på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby  

att finansiering för åtgärder under 2017 med 2061tkr och för 2018 

med 3000 tkr ska reserveras i kommunens investeringsplan för 

respektive år.  

att  utvecklingsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen får 

i uppdrag att undersöka möjligheten för elever vid Astrid 

Lindgrens Skola att sommarjobba vid renoveringen. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket har utfärdat ett föreläggande för åtgärder av eftersatt 

underhåll på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby, ärendenummer hos 

arbetsmiljöverket 2015/038020 

Enligt föreläggandet ska åtgärdas: 

1. Inomhusklimat och luftkvalité  

2. Underhåll av skolans lokaler 

 

Fastighetskontoret hat tagit fram en åtgärdsplan utifrån Arbetsmiljöverkets 

krav.  

Antalet elever som går i Astrid Lindgren skolan är ca 550. Möjligheten att 

placera eleverna i ersättningslokaler är både svårt och kostsamt. Åtgärderna 

planeras därför att genomföras under lovperioderna.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna Handlingsplan avseende åtgärdande av eftersatt 

underhåll på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby  
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att finansiering för åtgärder under 2018 med 3000 tkr ska 

reserveras i kommunens investeringsplan för 2018.  

 

Helen Nilsson (S) yrkar att utvecklingsavdelningen och 

samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten för 

elever vid Astrid Lindgrens Skola att sommarjobba vid renoveringen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag samt 

Helen Nilssons (S) yrkande.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-02-13, Id 

55385 

Föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket daterat 2016-11-15 

Resultatet av inspektionen daterat  2015-11-03 

 

Beslutet skickas till 

Arbetsmiljöverket 

112 79 Stockholm 

arbetsmiljoverket@av.se  

 

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2015/000335 001 

Försäljning av kommunalt bolag Kulturkvarteret Astrid 
Lindgrens Näs AB till bla Astrid Lindgrens Värld AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna samtliga avtal som Vimmerby kommun är part i, se 

punktera a, b, d, f, g och l nedan, 

att  tillstyrka samtliga avtal som Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB eller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB är part i, se 

punkterna a, c, d, e, g, h, i, j och l nedan, 

att  godkänna ny bolagsordning för Kulturkvarteret Astrid 

Lindgrens Näs AB, 

att  genom gåva till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning överlåta dels ytterligare mark vid 

Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs, dels den del av 

fastigheten Vimmerby 3:3 som benämns Kohagen, allt under 

förutsättning att detaljplaner som medger marköverlåtelserna 

antas och vinner laga kraft, samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa marköverlåtelserna 

enligt angivna förutsättningar.  

 

Sammanfattning 

I Vimmerby finns teater- och temaparken Astrid Lindgrens Värld som ägs av 

Astrid Lindgrens Värld AB ("ALV"). ALV ägs till 9,92 procent av det av 

Vimmerby kommun ("Kommunen") ägda bolaget Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ("VKF") och till 90,08 procent av Salikon Förvaltnings AB 

("Salikon"). Sistnämnda bolag äger även Saltkråkan AB ("Saltkråkan") som 

äger de immateriella rättigheterna knutna till Astrid Lindgrens namn samt 

litterära och konstnärliga verk. 

I Vimmerby finns vidare Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs 

("Kulturcentrumet"). Kulturcentrumet är uppbyggt på den plats där Astrid 

Lindgren föddes och växte upp och har som ändamål att möta det stora 

intresse som finns av att lära mer om Astrid Lindgrens liv och gärning. 
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Driften av verksamheterna vid Kulturcentrumet sköts av KALN och regleras 

i olika avtal mellan parterna. Mellan bolaget och ägarna av 

barndomshemmet finns vidare ett samverkansavtal, varigenom bolaget driver 

och bemannar verksamheten i barndomshemmet. 

Det har emellertid visat sig att det finns behov av att förändra den nuvarande 

organisationen av Kulturcentrumet. Att KALN ägs av en kommun gör det t 

ex svårare att attrahera sponsorer och att göra de investeringar som krävs får 

utvecklingen av Kulturcentrumet. 

I syfte att möte de behov som finns och att möjliggöra en fortsatt positiv 

utveckling av Kulturcentrumet har parterna den 27 juni 2016 träffat en 

avsiktsförklaring som kortfattat innebär att all egendom vid Kulturcentrumet, 

med undantag for barndomshemmet, avses överlåtas till Stiftelsen, att 

aktierna i KALN avses överlåtas av VKF till ALV samt att stiftelsen 

och KALN avses träffa ett hyresavtal varigenom KALN ska förhyra den 

stiftelsen tillhöriga egendomen. 

 

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde redogör Peter Olson, 

kommunjurist för ärendet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna samtliga avtal som Vimmerby kommun är part i, se 

punkterna a, b, d, f, g och l nedan, 

att  tillstyrka samtliga avtal som Vimmerby kommun Förvaltnings 

AB eller Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB är part i, se 

punkterna a, c, d, e, g, h, i, j och l nedan, 

att  godkänna ny bolagsordning för Kulturkvarteret Astrid 

Lindgrens Näs AB, 

att  genom gåva till Insamlingen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning överlåta dels ytterligare mark vid 

Kulturcentrumet Astrid Lindgren Näs, dels den del av 

fastigheten Vimmerby 3:3 som benämns Kohagen, allt under 

förutsättning att detaljplaner som medger marköverlåtelserna 

antas och vinner laga kraft, samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa marköverlåtelserna 

enligt angivna förutsättningar.  

Beslutsgång 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Peter Olson, kommunjurist 2017-02-07, Id 55313 

Värderingsrapport KALN 2016-06-19, Id 52260 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27 att godkänna avsiktsförklaringen, 

KF§ 155 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 om koncernbidrag till KALN, KF§ 

276 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 att utse ny styrelse för KALN, KF§ 

20 

Paraplyavtal och underavtal2017-02-03 enligt punkterna a-l ovan, Id 55229- 

55240 

Bolagsordning 2017-02-03 för KALN, Id 55241 

styrelsebeslut i KALN 2017-02-03 om att godkänna avtal, Id 55242 

styrelsebeslut i VKF 2017-02-05 om att godkänna avtal och föreslå 

bolagsordning, Id 55243 

 

Beslutet skickas till 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB 

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 

Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning 

Salikon Förvaltnings AB 

Saltkråkan AB 

Astrid Lindgrens Värld AB 

Barbro Alvtegen, Eivor Benson och Gunvor Ruhnström genom Bengt 

Benson 

Kommunstyrelsen 

Peter Olson, kommunjurist 

 

___________________ 
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§ 41 Dnr 2016/000293 214 

Beställning av detaljplan för ny förskola, Skyttehagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö- och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplaneläggning för ny 

förskola, del av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby      

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av förskola i 

Vimmerby tätort. Förskolan ska vara placerad mellan förskolorna 

Skogsbacken och Lunden ut med Lundgatan.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att av Miljö och 

byggnadsnämnden, beställa detaljplaneläggning för ny 

förskola, del av Vimmerby 3:3, Skyttehagen i Vimmerby      

Beslutsgång 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2017-02-13 

Kommunstyrelsens beslut § 22 2017-02-07  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

___________________ 

 


