
 

 
 

 
 

Kungörelse Sida 
1(1) 

Datum 
2017-02-15 

 

Kommunfullmäktige 

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: måndagen den 27 februari 2017 kl. 17:30 

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 

 

 Upprop 

 Informationsärenden 

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

2.  Meddelanden 2017 

3.  Interpellation ställd till Tomas Peterson (M) om friskt och bra dricksvatten 

4.  Ledamöternas frågestund 2017 

5.  Allmänhetens frågestund 2017 

6.  Information från revisorerna till fullmäktige 2017 

Revisor Ulf Svensson 

7.  Redovisning av nämndernas uppdrag 2017 

- Kommunstyrelsen  

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Ärenden för avgörande  

8.  Avtal mellan Vimmerby kommun, Vimmerby kommun Förvaltnings AB, Kulturkvarteret Astrid 

Lindgrens Näs AB, Astrid Lindgrens Värld AB, Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid 

Lindgrens gärning m fl om överlåtelse av aktier i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, 

överlåtelse av fastigheten Boken 2 och delar av fastigheten Vimmerby 3:3, m m 

Kommunjurist Peter Olson 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) 
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9.  Försäljning och fusion av det vilande kommunala bolaget Vimmerby Turistbyrå AB 

 

Valärenden 

10.  Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Linda Ungsäter (M) 

11.  Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Cissi Hammar (S) 

 

Ärenden för beredning 

12.  Motion om att införa social tjänstehund 

13.  Inkomna handlingar 

 

 

 

 
Handlingarna finns tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på 
kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras 2017-03-06 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Vimmerby 2017-02-15 

 

Lennart Nygren 

Ordförande 

 

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 

 

 
 

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare skicka i första hand ett 

mail till kommunens huvudbrevlåda: kommun@vimmerby.se 

 

Vid förhinder, kontakta även din gruppledare. 

 

Vid frågor kontakta: 

Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 

Kanslijurist Therese Jigsved: 0492/ 76 90 06 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 38(38) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 24 Dnr 2017/000110  Kod 109 

Interpellation ställd till Tomas Peterson (M) om friskt 
och bra dricksvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas till Tomas 

Peterson (M) och att interpellationen behandlas vid nästa sammanträde 

2017-02-27.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger en interpellation från Lars Johansson 

(V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M). 

Interpellationen handlar om friskt och bra dricksvatten och Lars Johansson 

(V) ställer två frågor: 

 

Hur kommer du som kommunalråd agera för att säkerställa tillräckligt 

mycket vatten av bra kvalitet till samtliga invånare i vår kommun? 

 

Kommer ni från kommunstyrelsens sida ta initiativ till att VA-

verksamhetsområdet i Södra Vi snarast utökas och görs till 

vattenskyddsområde så att dricksvatten till Södra Vi och Vimmerby 

skyddas? 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation inlämnad av Lars Johansson (V) ställd till Tomas Peterson 

(M), Id 55287  

 

Beslutet skickas till 

Tomas Peterson 

Samhällsbyggnadsavdelningen      

 

______________________________________ 
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    TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

   2017-01-30 

   Dnr 2017/000007 

Kommunstyrelseförvaltning   Id 55203 

Therese Jigsved 
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Till styrelsen/samtliga nämnder/överförmyndaren 

 

 

Nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
Enligt 3 kap 15 § kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 

har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.  

 

Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksam-

heten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska beslu-

ten. 

 

Enligt arbetsordningen för fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till full-

mäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, 

september och oktober. Fullmäktiges ordförande fastställer vid årets början en turord-

ningsplan för nämndernas återredovisning.  

 

Redovisningen skall bland annat omfatta information om verkställandet av de uppdrag 

som fullmäktige beslutat om men även information om andra aktuella ärenden och åt-

gärder som nämnden önskar delge fullmäktige inför kommande period. Är uppdragen ej 

fullgjorda skall information lämnas om ärendets status och när de förväntas bli verk-

ställda. 

  

Då kommunstyrelsen fått verksamhet från tidigare samhällsbyggnadsnämnden och kul-

tur- och fritidsnämnden behöver kommunstyrelsen lämna redovisning vid varje tillfälle 

uppdelat på lednings- och styrfunktionen vid ena tillfället och verksamhetsfrågor från 

samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen vid det andra tillfället. 

 

Redovisningen bör vara max 10 minuter lång. Efter redovisningen kan fullmäktigele-

damöterna ställa frågor. Det bör vara nämndsordföranden som lämnar redovisningen, 

men förvaltningschef /avdelningschef eller dennes ställföreträdare bör finnas med som 

stöd vid frågestund.  

 

Senast sammanträdesdagen mailas material till Therese Jigsved som en förberedelse 

inför sammanträdet. Redogörelsen laddas ner på Plenisalens dator och används vid re-

dovisningen samt registreras i Ciceron. 

 

 

LENNART NYGREN 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

genom  

 

 

Therese Jigsved 

Kanslijurist 
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Plan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2017 
 

 

Fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017 
 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av verkställig-

heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 

aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings-

funktion. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in-

formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in-

formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

 

 

Fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 
 

Kommunstyrelsen  

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl-

ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 

verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma-

ningar som rör dessa avdelningar. 

 

 

Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 

andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 

andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren.  
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Fullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 
 

Kommunstyrelsen 
Redovisning avseende kommunstyrelsens lednings- och styrningsfunktion av verkställig-

heten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör denna del samt information om andra 

aktuella ärenden och utmaningar som rör kommunstyrelsens lednings- och styrnings-

funktion. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till barn- och utbildningsnämnden samt in-

formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden samt in-

formation om andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

 

 

Fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2017 
 

Kommunstyrelsen 

Redovisning från samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen av verkstäl-

ligheten av uppdrag till kommunstyrelsen som berör dessa avdelningar, redovisning av 

verkställda investeringsprojekt samt information om andra aktuella ärenden och utma-

ningar som rör dessa avdelningar. 

 

 

Socialnämnden 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till socialnämnden samt information om 

andra aktuella ärenden och utmaningar som rör nämnden.  

 

 

Överförmyndaren 

Redovisning av verkställigheten av uppdrag till överförmyndaren samt information om 

andra aktuella ärenden och utmaningar som rör överförmyndaren.  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Therese Jigsved och Liselott Frejd 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(6) 

Datum 
2017-01-31  

Referens 
VIMKS 2016/007/007 

 Id 55502 
 

 
  

 

Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2016 

 

Bakgrund 
Enligt 3 kap 15 § kommunlagen skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de 

har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Nämnderna 

ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. 

 
Projektplan i utvecklingsnätverket ”Hur kan fullmäktige använda 
återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” 
 
För att underlätta fullmäktiges möjlighet att följa upp fattade beslut skall uppdrag 

lämnade till nämnderna föras på ett särskilt register. Detta är en av åtgärderna i 

projektplanen för utveckling av återredovisning till fullmäktige som revisions- 

och demokratiberedningen godkände 2009-04-17, § 20.  

 

Projektplanen togs fram som en del av arbetet i utvecklingsnätverket ”Hur kan 

fullmäktige använda återredovisning från nämnderna som styrinstrument?” som 

Sveriges Kommuner och Landsting ansvarade för och som Vimmerby kommun 

deltog i under 2009. 

 

I projektplanen anges att ett mål är att stärka fullmäktiges möjlighet att följa upp 

fattade beslut. Åtgärden för detta är att det förs register över fullmäktiges uppdrag 

till nämnderna. Registret blir allmän offentlig handling och görs tillgängligt bland 

annat för fullmäktiges ordförande.  Registret är tänkt att vara ett stöd i arbetet 

med uppföljningen av fullmäktiges ärenden. Det kan också vara ett stöd för 

nämndsordföranden och förvaltningschefen att se en sammanställning av uppdrag 

som åvilar nämnden.  

 
Hur registret förs 

 

Registret förs årsvis i kronologisk ordning och avslutas efter det sista 

fullmäktigesammanträdet för året.  

 

Varje nämnd redovisas för sig och till varje uppdrag görs en beskrivning av 

uppdraget samt hänvisas till fullmäktiges beslut och beslutsdatum. 
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Kommunstyrelsen 
 

KF § 48, 2016-02-29 Dnr 2016/149  Kod 109 

Medborgarförslag om att upprätta en hundrastgård – förenklad hantering 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 

 
KF § 53, 2016-02-29   Dnr 2016/157  Kod 109  

 

Medborgarförslag om bättre golv i idrottshallen i Södra Vi – förenklad 
hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 
KF § 54, 2016-02-29  Dnr 2016/158  Kod 109  
 
Medborgarförslag om fler grillplatser, stolar och bord i Källängsparken – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 
KF § 55, 2016-02-29 Dnr 2016/159   Kod 109  
 
Medborgarförslag om att det behövs belysning utmed gångbanan vid 
Brunnsparken i Södra Vi – förenklad hantering  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 63, 2016-03-21  Dnr 2016/072   Kod 109  
 
Motion om tillsättande av en fullmäktigeberedning för upprättande av 
integrationsstrategi  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelsen 

med motiveringen att båda motionerna om integrationsstrategi ska behandlas 

samtidigt.  
 

 
KF § 148, 2016-05-30  Dnr 2016/345   Kod 109  
 

Medborgarförslag om kolonilotter på området höger om Lundgatan – 
förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 
 
KF § 182    Dnr 2016/391  Kod 109  
 
Medborgarförslag om carport i Storebro centrum – förenklad hantering  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag. 
 

 
KF § 194, 2016-09-26 Dnr 2016/000395 
 
Förslag gällande uthyrning av svartfiber 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta 

förslagen taxa för svartfiber och hyra av nod att kommunen inom ramen för 

ITSAM-avtalet tecknar separat tilläggsavtal med kommunalförbundet gällande 

svartfiberuthyrning 
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KF § 196, 2016-09-26 Dnr 2016/000430  Kod 047 

 
Hantering av statligt anslag för flyktingmottagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om beloppsmässiga ändringar som 

sker inom befintliga önskemål upp till totalbeloppet 9,3 miljoner kronor,  

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fond för integration ska beviljas 

eller avslås, beroende på vad den fortsatta utredningen visar.  

 

 

KF § 197, 2016-09-26 Dnr 2016/000429  Kod 821 
 

Iordningställande av läktare på Ceosvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avsätta 

729 tkr till åtgärder beträffande läktare på Ceosvallen i 2017 års budget, enligt 

finansiering nedan. Avtal kan därefter skrivas med Vimmerby IF. 

 

 

KF § 198, 2016-09-26 Dnr 2016/000228  Kod 829 
 

Kvarvarande åtgärder på Ceosvallen, bl.a. granulat från konstgräsplanen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avsätta 932 tkr till åtgärder beträffandegranulat och andra kvarvarande arbeten 

på Ceosvallen i 2016 års budget. Detta för att få en säker miljö på och omkring 

Ceosvallen. 
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KF § 201, 2016-09-26 Dnr 2016/000401  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att återställa vattenflödet i bäcken i Kungsparken, 
Vimmerby 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 202, 2016-09-26 Dnr 2016/412  Kod 109 
 
Medborgarförslag om säkrare korsning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 203, 2016-09-26 Dnr 2016/424  Kod 109 
 
Medborgarförslag om att ge ut ett informationsblad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att bereda och 

fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  

 

 

KF § 218, 2016-10-24 Dnr 2016/524  Kod 109 

 

Medborgarförslag om trafiksituationen i Vimmerby  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för att bereda och fatta beslut i föreliggande medborgarförslag.  
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KF § 278, 2016-12-19 Dnr 2016/000036   Kod 041 
 
Korrigering av taxor och avgifter efter återremiss i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får återkomma med förslag 

om det som behöver läggas till i taxan. 

 
 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Inga uppdrag till barn- och utbildningsnämnden under 2016. 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inga uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden under 2016. 
 

 

Socialnämnden 
Inga uppdrag till socialnämnden under perioden 2016. 

 

 

Valnämnden 
Inga uppdrag till valnämnden under perioden 2016. 
 

 

Överförmyndare 
Inga uppdrag till överförmyndare under 2016. 
 

 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 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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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(3) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-14 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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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Ärende 

9
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Dnr 2017/000070 040 

Försäljning och fusion av Vimmerby Turistbyrå AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB. 

 

Sammanfattning 

Vimmerby Turistbyrå AB är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag. Det 

som finns kvar i bola-get är en fordran på Vimmerby Turistbyrå ekonomisk 

förening på 1 mnkr. 

Bolaget bör avvecklas då det inte bedriver någon verksamhet. Fordran ska 

kvarstå och Vimmerby Turistbyrå AB ska namnskyddas.   

 

Försäljning och fusion genomförs också för att förenkla framtida 

administration (bokslut, årsredovisning, årliga avgifter mm) vilket leder till 

lägre kostnader och en tydligare koncernstruktur.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

  

att  Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper 

aktierna i Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748, av 

Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att  när ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun 

Förvaltnings AB ska Vimmerby Turistbyrå AB fusioneras in i 

Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Karlsson, ekonomichef, 2017-01-12, Id 54989 

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-31 § 15  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens revisorer  

De kommunala bolagen 

 

 

___________________ 
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    TJÄNSTESKRIVELSE  

   2017-01-12 

   Diarienummer 2017/070  040 

Kommunstyrelseförvaltningen   Id : 54989 

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

 

Försäljning och fusion av Vimmerby Turistbyrå AB, 556528-5748. 
 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

  

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, 556082-1976, köper aktierna i Vimmerby Turistbyrå 

AB, 556528-5748, av Vimmerby kommun för bokfört värde (1,1 mnkr). 

 

När ägandet av aktierna har gått över till Vimmerby kommun Förvaltnings AB ska Vimmerby 

Turistbyrå AB fusioneras in i Vimmerby kommun Förvaltnings AB samtidigt som en bifirma 

registreras med namn Vimmerby Turistbyrå AB. 

 

 

 
Ärendet 

 

Vimmerby Turistbyrå AB är sedan flera år tillbaka ett vilande bolag. Det som finns kvar i bo-

laget är en fordran på Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening på 1 mnkr. 

Bolaget bör avvecklas då det inte bedriver någon verksamhet. Fordran ska kvarstå och Vim-

merby Turistbyrå AB ska namnskyddas.   

 

Försäljning och fusion genomförs också för att förenkla framtida administration (bokslut, års-

redovisning, årliga avgifter mm) vilket leder till lägre kostnader och en tydligare koncernstruk-

tur.  

 

 

 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunens revisorer  

De kommunala bolagen 

 

 

 

Mattias Karlsson  

Ekonomichef 

 

Mattias.Karlsson@vimmerby.se  

0492-769001  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KF § 253 Dnr 2016/000055 Kod 111 

Begäran om entledigande från Linda Ungsäter (M) 
angående uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda Ungsäter (M) från 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och remitterar 

ärendet om att nominera ny ersättare till gruppledaren Marie Nicholson (M).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Linda 

Ungsäter (M) vad gäller uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Linda Ungsäter, Id 53942.  

 

 

Beslutet skickas till 

Linda Ungsäter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Gruppledare Marie Nicholson 

Administrativa avdelningen 

Personalavdelningen 

______________________________________ 
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Ärende 

11
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll Sida 34(38) 

Sammanträdesdatum 

2017-01-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 21 Dnr 2016/000055  Kod 111 

Begäran om entledigande från Cissi Hammar (S) 
avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Cissi Hammar (S) entledigande från 

uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med 2017-04-01 och 

remitterar ärendet att nominera ny ledamot efter Cissi Hammar (S) till 

gruppledare Kenneth Björklund (S).  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger begäran om entledigande från Cissi 

Hammar (S) avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med 

2017-04-01.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande, Id 55175 

 

Beslutet skickas till 

Cissi Hammar 

Socialnämnden 

Kenneth Björklund 

Personalavdelningen 

Administrativa avdelningen 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

______________________________________ 
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