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 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-13 Datum då anslaget tas ned 2018-07-06 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved, kanslijurist  
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 § 168 Dnr 2018/000160 024 

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till 
mandatperioden 2019--2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta arvodesnivåer enligt föreliggande förslag. 

 

Deltagande i beslut , reservationer och protokollsanteckning 

Ledamöterna i centerpartiet avstår från att delta i beslutet.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar följande protokollsanteckning: Ärendet 

om bestämmelser av ersättning till förtroendevalda har hanterats ad-hoc av 

kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande och vi i oppositionen har fått 

handlingar på sammanträde eller bara några timmar eller minuter före 

beslutssammanträde. Beräkningsunderlag anser vi i Centerpartiet ska finnas 

som underlag för ett budgetpåverkande beslut som detta som jämförelse med 

befintligt ersättningssystem. Jag som oppositionsråd överlämnar ansvaret att 

informera övrig opposition om detta ärende till majoriteten eftersom 

handlingarna och underlagen är bristfälliga och otydliga.  

 

Peter Fjällgård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

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. 
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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 

 

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 

 

Arbetsutskottet beslutade 2018-06-12 att presidiet får i uppdrag att utifrån 

diskussionen vid dagens sammanträde ta fram förslag till arvodesnivåer till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag från presidiet med arvodesnivåer 

i bilaga till ersättningsbestämmelser. Ärendet diskuteras. Från förvaltningen 

deltar HR-chef Marie Halldén, lönesamordnare Marie Björling Larsson och 

ekonom Ingunn Nilsen Andersson. 

 

Vid dagens extrasammanträde föreslås att kommunfullmäktige antar 

föreliggande förslag till arvodesnivåer vid sammanträde 2018-06-18.  

 

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

2018-06-18 utan till 2018-09-24 och bestämmelserna kommer att tas fram 

utifrån beslutade arvodesnivåer. 
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Förslag till beslut 

Peter Högberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till bilaga till 

ersättningsbestämmelser som presenterats vid dagens sammanträde. 

 

Peter Fjällgård (V) yrkar enligt inlämnat förslag från vänsterpartiet som går 

ut på att arvodet till KSO ska vara 80 % av riksdagsarvodet och övriga 

arvoden beräknas procentuellt av detta samt att vice KSO ska ha en 

tjänstgöringsgrad och arvode på 50 % och att ordförandena i BUN och SN 

ska ha en tjänstgöringsgrad och arvode på 50 %. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och 

Peter Fjällgårds (V) förslag.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

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 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 161 

Tjänsteskrivelse från Tomas Peterson (M), 61647 

Bilaga till ersättningsbestämmelserna 2019 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 169 Dnr 2017/000263 210 

Inriktningsbeslut om att gå vidare med försäljning av kv 
Uven 7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

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 till Storebrolyan. 

 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att skriva köpeavtal på Uven 

7 i Vimmerby med Storebrolyan. 

 

Deltagande i beslut, reservationer och protokollsanteckning 

Ledamöterna i centerpartiet deltar ej i beslutet.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vimmerby behöver bygga bostäder eftersom det är ett skriande behov av 

bostäder. Därför måste vi se till att det byggs många lägenheter på centrala 

tomter och med en möjlighet till visualisering av tänkta byggnationer på 

centrala tomter före beslut. Centerpartiet ser positivt på all byggnation men 

avstår från att delta i Socialdemokraternas och Moderaternas beslut om att 

skriva köpeavtal för att Socialdemokraterna och Moderaterna själva får ta 

ansvar för att sy ihop denna affär.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-05 deltog stadsarkitekt Sara 

Dolk, projektledare Bo Palmér och Andreas Hermansson som informerade 

kommunstyrelsen.  

 

Andreas Hermansson redogjorde för hur hans företag Storebrolyan skulle 

kunna bygga lägenheter i Vimmerby. 
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Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-06-12 diskuterades försäljning av 

kvarteret Uven 7. Fastigheten ägs av Vimarhem AB. Det föreligger en 

intressent, Andreas Hermansson som vill att köpa och exploatera marken på 

Uven 7 för att bygga bostäder. Andreas Hermansson har ställt frågan en 

längre tid om att få bygga bostadsrätter på Uven 7.  

 

Arbetsutskottet föreslog 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. 

 

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet och utvecklingschef Thomas 

Svärd, projektledare Bo Palmér och t f samhällsbyggnadschef Andreas 

Horste deltar och lämnar information om ärendet. 

 

Förslag till 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. 

 

Majoriteten yrkar  

 

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 till Storebrolyan och 

 

att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att skriva köpeavtal på Uven 

7 i Vimmerby med Storebrolyan. 

 

Sammanträdet ajourneras mellan kl 09.55-10.10. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att två förslag föreligger, kommunstyrelsens utskotts 

förslag från 2018-06-12 och förslag som presenterats idag. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslag som presenterats vid dagens sammanträde.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 149 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 162 

Tjänsteskrivelse om Uven 7, Id 61608 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 170 Dnr 2018/000307 050 

Program för aktivitetsuppföljning Raindance Tid 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att gatukontoret köper in modulen Tid, till befintligt ekonomisystem 

Raindance och 

 

att kommunens kostnad, 100 000 kr, finansieras genom likvida medel av 

kommunstyrelsens oförutsedda post.  

 

Sammanfattning 

Behovet av en tidsmodul till vårt ekonomisystem Raindance har uppdagats 

vid en inventering av möjliga effektiviseringsåtgärder inom Gatukontoret. 

Idag används pappersmallar för uppföljning av aktivitetsstämpling. Det är en 

tidskrävande process med många iblandade och felkällorna är många. Att 

införa Raindance Tid skulle innebära säkrare uppföljning och effektivare 

arbete som spar tid. Det är även en digitalisering av analogt arbete som 

kommunen i stort strävar efter. Detta kan istället användas för att utföra 

andra arbeten som idag prioriteras bort och även öka kvaliteten på utförd 

service till medborgarna. 

 

Projektet genomförs tillsammans med VEMAB. Installationen kostar 

kommunen 100 tkr och VEMAB 50 tkr, fördelat på användarantal.  

Driften av systemet kostar totalt 48 tkr per år, kommunen står för 33 tkr och 

VEMAB 15 tkr enligt användarantal. Driftkostnaden kommer omfördelas 

om fler användare och enheter kopplas på. För 48 tkr kan 100 personer 

kopplas upp och i första skedet är det 25 personer. 

 

Situationen är inte effektiv och tar mycket tid som kan användas till att 

utföra fler uppdrag som idag prioriteras bort på driften. En situation som 

borde lösas skyndsamt utifrån både arbetsmiljö och service. 
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Installationen finansieras genom likvida medel av kommunstyrelsens 

oförutsedda post. Driften av systemet finansieras inom befintlig budgetram 

på Gatukontoret. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05  

att gatukontoret köper in modulen Tid, till befintligt ekonomisystem 

Raindance och 

 

att kommunens kostnad, 33 000 kr, finansieras genom likvida medel av 

kommunstyrelsens oförutsedda post. 

 

Vid dagens sammanträde lyfts ärendet igen då det behöver förtydligas i 

beslutet att kommunens kostnad är 100 000 kr. T f samhällsbyggnadschef 

Andreas Horste deltar och redogör för ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsavdelningen, Id 61401 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, KS § 163 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 171 Dnr 2018/000277 043 

Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för ITSAM 
för 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

årsredovisningen för kommunalförbundet ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet 

ITSAM som 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 årsredovisning 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. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-

fullmäktige besluta godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet 

ITSAM för verksamhetsåret 2017.  

 

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 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 163 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 172 Dnr 2018/000255 31 

Förbud mot breda fordon på Båtsmansbacken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 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. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  
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Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förbjuda fordon som är 

bredare än 2,5 m att köra på Båtsmansbacken.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Maria Åkerö 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 164 

 

Beslutet skickas till 

Trafikingenjör Maria Åkerö 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2018/000317 174 

Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen 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 brandskydds-

kontroll 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 arbetsutskottets sammanträde förelåg brandmästare Roger Linders 

förslag om sotningsindex för 2018.  

 

Vid dagens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommun-

fullmäktige besluta att Vimmerby kommuns sotnings- och brandskydds-

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

 

Beslutsunderlag 

SKLs cirkulär 18:11, Sotnings- och brandskyddskontrolltaxa 2018 

Tjänsteskrivelse från brandmästare Roger Linder, Id 61518 

Arbetsutskottets beslut 2018-06-12, KSAU § 165 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 174 Dnr 2018/000008 000 

Kommunchefen informerar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Kommunchef Carolina Leijonram, informerar om pågående verksamhet 

inom kommunstyrelseförvaltningen; 

 

-Hanteringen av utredningen av Karlbergsfastigheten 

 

-Behov av att sänka hastigheten vid Nossen  

 

___________________ 

 


