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 § 161 Dnr 2018/000160 024 

Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till 
förtroendevalda till mandatperioden 2019--2022 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att presidiet får i uppdrag att utifrån diskussionen 

vid dagens sammanträde ta fram förslag till arvodesnivåer till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 

 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med stöd av HR-

avdelningen ta fram förslag till bestämmelser om arvoden efter valet 2018. 

 

att arbetet med framtagande av bestämmelser av arvoden efter valet 2018 

sker efter att den politiska organisationen är fastställd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, KF § 9 att fastställa ny politisk 

organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-13 diskuteras arbetsutskottets och 

HR-avdelningens uppdrag kring bestämmelser av arvoden kopplat till den 

nya politiska organisationen. Monica Bergh, HR-chef och Anna Erlandsson 

Karlsson, administrativ chef deltog vid sammanträdet. Arbetsutskottet 

fattade inget beslut utan informationen lades till handlingarna.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog lönesamordnare 

Marie Björling och ekonom Ingunn Nilsen som redogör för den totala 

kostnaden för de förtroendevalda per nämnd. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 
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att ha extra KSAU och KS för att hantera frågan om arvoden till 

förtroendevalda till mandatperioden 2019-2022 på fullmäktiges 

sammanträde 2018-06-18. 

 

att majoriteten lämnar över förslag till arvoden till oppositionen och till HR-

avdelningen 

 

att HR-avdelningen får i uppdrag att ta fram ett komplett förslag till 

bestämmelser för arvoden till de förtroendevalda till mandatperioden 2019-

2022 

 

Vid dagens extrasammanträde diskuteras ärendet.  

 

Ett komplett förslag till bestämmelser för arvoden kommer ej att tas fram till 

2018-06-18 utan till 2018-09-24.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04, KS § 77 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-13, KSAU § 42 

HR-avdelningens underlag om arvoden per nämnd 2017 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 148 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 162 Dnr 2017/000263 210 

Inriktningsbeslut angående kvarteret Uven 7 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta kontakt med Vimarhem 

AB för köp/förmedling/försäljning av marken för bostäder på Uven 7 i 

Vimmerby. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras försäljning av kvarteret Uven 7. 

Fastigheten ägs av Vimarhem AB. Det föreligger en intressent som vill att 

köpa och exploatera marken på Uven 7 för att bygga bostäder. Intressenten 

har ställt frågan en längre tid om att få bygga bostadsrätter på Uven 7.  

 

I samband med kommunstyrelses sammanträdde 2018-06-05 redovisades 

planer för området. 

 

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Bo Palmér. Ärendet diskuteras.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 149 

Tjänsteskrivelse från projektledare Bo Palmér, 61608 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 163 Dnr 2018/000277 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-

fullmäktige besluta godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet 

ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Anmälan om jäv 

Tomas Peterson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning Kommunalförbundet 

ITSAM upprättar en egen årsredovisning för sin verksamhet. 

Årsredovisningen ska sedan behandlas i varje medlemskommun som ett 

beslutsärende.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna bedömer att 

årsredovisningen inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed i övrigt. Årets redovisning är svår att bedöma till följd 

av ett stort antal omföringar. Revisorerna bedömer att direktionens interna 

arbete inte är tillräcklig. Det systematiska arbetet med intern kontroll måste 

stärkas.  

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att bristerna inte är så allvarliga att 

nekad ansvarsfrihet eller anmärkning ska riktas mot direktionen. 

Anledningen är att ITSAM genomfört en organisatorisk förändring som 

påverkar redovisningen i kommunalförbundet. Utifrån en samlad bedömning 

tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017 och även att ansvarsfrihet beviljas.  

 

Fråga om ansvarsfrihet bereds av kommunfullmäktiges presidium. 
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Beslutsunderlag 

Avstämning mellan kommunen och ITSAM, Id 61204 och Id 61260 

Direktionens protokoll angående årsredovisning 

Revisionsberättelse avseende ITSAM för 2017 

Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för 2017 

Revisionsrapport från PWC avseende ITSAM 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 164 Dnr 2018/000255 31 

Förbud mot breda fordon på Båtsmansbacken 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förbjuda fordon som är 

bredare än 2,5 m att köra på Båtsmansbacken. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från trafikingenjör 

Maria Åkerö angående behov av förbud mot breda fordon på 

Båtmansbacken. 

 

Bakgrund 

Boende på Båtsmansbacken har hört av sig till trafikingenjören om att det 

varje år kör in breda fordon på Båtsmansbacken. Båtsmansbacken är 2,7 m 

bred på det smalaste stället. Båtsmansbacken är ett kulturarv och husen där 

är gamla båtsmansstugor. Ägarna till huset har fått sina fasader upprivna av 

backspeglar. 

 

Aktuell situation 

Båtsmansbacken är 2,7 m bred på det smalaste stället. Detta uppfattas inte av 

de turister som besöker turistboendet längs ned på Båtsmansbacken, som 

sedan använder den som genomfart till Stångågatan.   

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Inga yttrandet har inkommit. 

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen anser att det bästa sättet att förebygga 

förstörelse av byggnaderna på Båtsmansbacken är att förbjuda fordon som är 

bredare än 2,5m.  

 

Finansiering 

Ingen finansiering behövs. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förbjuda fordon som är bredare än 2,5 m att köra på Båtsmansbacken 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Maria Åkerö 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen      

 

___________________ 
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§ 165 Dnr 2018/000317 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige 

besluta att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskyddskontrolltaxa uppräknas 

med 1.96% från och med den 2018-07-01.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har sina taxor för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Index för 2018 finns publicerat via SKL:s 

cirkulär 18:11.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger brandmästare Roger Linders förslag om 

sotningsindex för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Tjänsteskrivelse från brandmästare Roger Linder, Id 61518 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 

 


