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Förslag om Dackestop i Virserum

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medverka till en 
lösning med ny ägare till området Dackestop, genom följande 

1. Kommunen betalar ut borgensåtagandet på 1,9 mnkr jämte upplupen 
ränta. 

2. Kommunen beviljar Virserums hembygdsförening eller, om kommunen 
så föredrar, den juridiska person som ska bildas enligt nedan ett 
engångsbidrag på 1,0 mnkr för att åtgärda de fel och brister som finns inom 
anläggningen (vatten, värme, sprinkler, hiss, el, ventilation, brand, städning 
m m). Finansiering föreslås ske genom att medlen tas ur kommunens 
underhållsbudget.

3. Kommunen utger fr.o.m. år 2017 ett årligt bidrag till Virserums 
hembygdsförening eller, om kommunen så föredrar, den juridiska person 
som ska bildas enligt nedan på 120 000 kr.

Förslaget ovan gäller under följande förutsättningar:

A. Virserums hembygdsförening ska ta initiativ till att bilda en ny juridisk 
person som ska ha koppling till Virserums hembygdsförening och som:

     -     får förvärva anläggningen obelånad utan ersättning eller mot en                
            symbolisk ersättning,

- får förvärva anläggningen intakt, d v s all befintlig mark och övrig 
egendom ska ingå i föreningens förvärv, samt

- till Virserums konsthall ska utan ersättning överlåta erforderlig 
mark eller, om konsthallen så önskar, utan ersättning upplåta 
erforderlig mark på ett flerårigt kontrakt för att säkra utvecklingen 
av konsthallen och ett samarbete på området Dackestop.

B. Kommunen påförs inte några ytterligare kostnader för anläggningen 
eller likvidationen av den ekonomiska föreningen.

Jäv

Lars Rosander, C deltar ej i ärendets behandling eller beslut med anledning 
av jäv.
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Sammanfattning
Virserums hembygdsförening är villiga att förvärva fastigheten, under vissa 
förutsättningar beträffande återställande av de skador som drabbade 
fastigheten den gångna vintern, då pannan stannade med sönderfrysningar 
som följdskador.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschef Peter Adolfsson och kommunjurist Peter Olson har 
lämnat förslag till hantering vad gäller Dackestop.

Området Dackestop var ursprungligen platsen för Virserums största 
möbelfabrik. Den gick i konkurs i början på 1970-talet och byggnaderna 
stod utan underhåll i många år fram till mitten av 1990-talet då ett EU-
projekt på 18 mkr gjorde det möjligt att renovera och skapa ett kultur- och 
turismcentra på området.

När Virserums Konsthall byggde egen utställningshall på området i mitten 
på 2000-talet försvann hyresintäkter för den ekonomiska föreningen, vilket 
påtagligt försvårade möjligheten för en hållbar ekonomisk situation. Den 
ekonomiska föreningen sattes i likvidation för ett år sedan, och sedan dess 
har likvidatorn sökt efter nya intressenter till ägande och drift av området.

Virserums hembygdsförening har nu visat intresse och är villiga att 
förvärva fastigheten, under vissa förutsättningar beträffande återställande 
av de skador som drabbade fastigheten den gångna vintern, då pannan 
stannade med sönderfrysningar som följdskador. Kostnaderna för 
återställande av vatten, värme, sprinkler, samt åtgärder för att få 
godkännande för hiss, el, ventilation med mera beräknas, efter att offerter 
inkommit, uppgå till ca 1,0 mnkr.

Yrkande
Rosie Folkesson, Silva Andersson, Lena Hasting, Tomas Söreling, samtliga 
S, Tommy Ejnarsson, V, Per-Inge Pettersson och Gunilla Aronsson, båda 
C, ordförande Åke Nilsson, KD, Åke Bergh, M, Carina Erlandsson, MP 
och John Hoffbrink, SD yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2016,§ 150/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Asylfrågor - lägesrapport

Beslut
Kommunstyrelsen har mottagit lägesrapporten.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Lars-Erik lämnar en lägesrapport vad gäller asylfrågor i 

kommunen.
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

   

Ledamot   Tjänstgörande ersättare
Närvar-
Ande

§
Ja Nej

§
Ja Nej

§
Ja Nej

1 Lars Rosander, C ej § 71 Per-Inge Pettersson § 71 X

2 Åke Nilsson, KD  

3 Rosie Folkesson, S X

4 Åke Bergh, M X

5 Mikael Petersson, L Carina Erlandsson, MP X

6 Gunilla Aronsson, C X

7 Tomas Söreling, S X

8 Lena Hasting, S X

9 Tommy Rälg, S Tommy Ejnarsson, V X

10 Silva Andersson, S X

11 John Hoffbrink, SD X
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