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KSAU § 116

Dnr 2021/000051

Information om aktieplacering - Handelsbanken och Swedbank
Ärende
Charlotta Granström och Simon Strömberg från Swedbank samt Stefan
Hörnell från Handelsbanken deltar på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 19 oktober 2021 för att informera om marknadsläget och
kommunens placeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har följt upp kommunens ekonomiska
placeringar.
_____
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KSAU § 117

Dnr 2021/000143

Beslut om operationell leasing för Liljaskolans fordonspark
Ärende
Liljaskolan är en förvaltning i förändring och en skola i konstant behov av
att förnya, förbättra och förändra sin fordonspark för att bibehålla och höja
nivån på utbildningens kvalitet, attraktivitet och relevans gentemot en
specifik bransch och yrke. Löpande jobbar Liljaskolan med att upphandla
maskiner och fordon då operationell och/eller finansiell leasingar löper ut.
Arbetet med att förnya leasingar eller köp föregås av ett arbete där ett flertal
intressenter tillfrågas genom offentlig direktupphandling eller offentlig
upphandling via E-avrop. Upphandlingsvärdet styrs av tröskelvärdet för det
aktuella året. Antalet arbetsmaskiner, lastbilar, skogsmaskiner och andra
fordon och maskiner som byts ut varje år är ca 5-10 st.
Maskiner och inventarier som leasas ska äskas genom samma förfarande
som andra investeringar om dessa uppfyller kriterierna för att klassas som
investering.
Leasing är en finansieringsform som i de flesta fall är betydligt dyrare än att
till exempel låna i bank. Därför ska leasing som finansieringsform användas
mycket sparsamt där det är motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv. Alla
beslut om leasingavtal tas av kommunstyrelsens arbetsutskott oavsett vilken
nämnd som vill ingå leasingavtal.
Inför höstterminen 2022 behöver Liljaskolan införskaffa nya fordon och
nämnden föreslår därför att de ska ges möjlighet till operationell leasing.
Det som är aktuellt för upphandling är nya avtal för 6 st hjullastare med
avtal på 3 år samt nya avtal för 5-6 skogsmaskiner med avtal på 2 eller 3 år,
samtliga med operationell leasing.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, Jesper Westman, 2021-09-09
Protokoll Liljaskolans styrelse 2021-09-16, § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Hjullastare 1 st fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing
framför köp.
 Hjullastare, 5 st, fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing
framför köp.
 Två skotare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing
framför köp.
 En skotare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing
framför köp.
 Två skördare fortsättningsvis införskaffas genom operationell leasing
framför köp.
 En skördare införskaffas och att det sker genom operationell leasing
framför köp. Denna maskin är en utökning av den totala maskinparken
med en maskin i sju månader jämfört med läsåret 2021-2022.
_____
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KSAU § 118

Dnr 2021/000101

Redovisning av anmälda arbetsskador, tillbud och avvikelser
under 2020
Ärende
Vännäs kommun har skyldighet, som en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, att varje år sammanställa och följa upp antal
inrapporterade arbetsskador och tillbud i kommunen.
Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret och ska därför
ta del av antal anmälda arbetsskador och tillbud samt vilka åtgärder som de
olika förvaltningarna genomfört och planerar på kort och på lång sikt.
I bifogad sammanställning redovisas arbetsskador, tillbud, avvikelser samt
åtgärder för år 2020, för hela kommunen.
En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på olycksfall eller
annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas
också som arbetsskador. Tillbud är händelser som har inneburit fara för liv
eller hälsa. Till exempel olyckshändelse som inte medfört någon
personskada men som skulle kunna ha gjort det. Tillbud ska alltid anmälas
för att förebygga olycksfall. En avvikelse är en händelse som inte stämmer
med normal rutin. Det är viktigt att avvikelser anmäls för att förebygga
olycksfall och sjukdom och effektivt kunna arbeta med kvalitet och
utveckling av arbetsmiljön.
I kommunens SAM-verktyg har totalt 113 arbetsskador, 80 tillbud och 81
avvikelser rapporterats under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-07, Karin Eriksson
Sammanställning av arbetsskador och tillbud 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar att de följt upp anmälda arbetsskador, tillbud och
avvikelser under 2020.
_____
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KSAU § 119

Dnr 2021/000013

Uppföljning om vuxenutbildningen
Ärende
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober deltar
Pat Friberg, rektor för vuxenutbildningen och informerar om verksamheten.
Denna information är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över sina
verksamheter.
Pat Friberg berättar om de prioriterade målen för 2020/2021 och att de
trots pandemin och viss distansundervisning når målen eller är nära att nå
målen. 185 elever studerar på plats och 160 elever på distans. 94.3 % av
eleverna tar examen (mål 95 %), 91 % av eleverna är närvarande (mål 90 %)
och eleverna har ett högt betygsnitt efter avslutad utbildning - 13,4.
Vuxenutbildning bedrivs för tillfället i: bussförare, undersköterska,
språkintegrerad yrkesutbildning till vårdbiträde, yrkesförare timmerbil,
yrkesförare gods, skogsmaskinförare, maskinförarutbildning,
trafiklärarutbildning, komvux som särskild utbildning (f.d. särvux) som
består av skola/daglig verksamhet/gruppboende samt SFI.
Flera av utbildningarna har elever från andra delar av landet och länet
tillsammans med elever från Vännäs kommun. Det är alltid hemkommunen
som betalar för utbildningsplatsen. Vuxenutbildningen genomför även
särskilda uppdragsutbildningar, riktat direkt mot till exempel enskilda
företag, under våren 2021 har dessa utbildningar bland annat varit
teleskopslastare, truck, hjullastare. Företagen betalar i dessa fall för
utbildningarna.
Utöver särkskilda yrkesutbildningar bedrivs även utbildning inom Hermods,
där elever till exempel kan läsa enskilda ämnen för att få behörighet till
vidare studier. 145 elever är inskrivna inom det. Elever från Vännäs
kommun går även utbildning på närliggande orter, via Astar (Hotell, bygg,
målare, elektriker) och Movant (fastighetsskötare, bilskadereparatör).
Det finns resurs för vuxenstuderande, omfattade 35 % som finansieras via
statsbidrag och som kan stödja eleverna i lästräning, läxhjälp, mående, hjälp
med CSN och Försäkringskassan, stöd för Hermodselever (som har
distansundervisning).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de följt upp vuxenutbildningen.
_____
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KSAU § 120

Dnr 2021/000150

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Ärende
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner är en viktig
del i Vännäs kommuns internkontroll. Vännäs kommun har sedan tidigare
ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (dnr 1995/000183).
Detta dokument är gammalt och behöver uppdateras. Det nya reglementet
beskriver förhållanden och krav vid attest och kontroll av ekonomiska
transaktioner men innehåller också en tillämpningsanvisning.
Tillämpningsanvisningen är ett stöd till verksamheterna för att utforma
egna attest- och kontrollrutiner i linje med detta reglemente. Fullmäktige
föreslås anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska
transaktioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sofia Jatko Oskarsson, 2021-09-27
Förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska
transaktioner antas.
_____
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KSAU § 121

Dnr 2020/000179

Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande
elevunderlag
Ärende
Fredrik Sandin, C, inkom den 3 december 2020 med en motion om att ge
Liljaskolans ledning i uppdrag att göra en omvärldsanalys för att bana väg
för nya utbildningar.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Utredning av motionen har inte gjorts utan den lyfts ändå.
Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Sandin, C, 2020-12-03
Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-07, § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Motionen remitteras till Liljaskolans styrelse för en redogörelse för hur
styrelsen arbetar angående nya utbildningar för att öka sitt elevantal.
_____
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KSAU § 122

Dnr 2021/000152

Sammanträdestider för KF, KS och KSAU för 2022
Ärende
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på
sammanträdestider för 2021. Sammanträdestiderna är framtagna i
samarbete med kommunens ekonomer för att kunna optimera den
ekonomiska uppföljningen. 2022 är valår vilket innebär att det nyvalda
kommunfullmäktige ska samlas efter 15 oktober. Det är även det nyvalda
kommunfullmäktige som ska besluta om, eller fastställa redan beslutad,
budget för kommande år. Budgeten ska fastställas senast den sista
november. Ledamöter till nämnder och styrelser (förutom
kommunfullmäktiges valberedning) väljs i december och träder in 1 januari
2023.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs.
_____
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KSAU § 123

Dnr 2021/000153

Revidering av valdistrikt i Vännäs kommun
Ärende
Vännäs kommun är indelat i fem valdistrikt. Ett valdistrikt ska inte blandas
ihop med valkrets som påverkar hur mandaten fördelas i fullmäktige.
Valdistrikt är administrativa enheter för att dela upp röstberättigade i
mindre enheter. Varje valdistrikt är sammankopplat med en vallokal dit
väljaren kan rösta. Det har även en egen röstlängd. För väljare som
förtidsröstar knyts den rösten till väljarens valdistrikt. När mandaten och
slutresultatet ska presenteras läggs alla valdistrikts röster samman (inom
samma valkrets). Vännäs kommun är endast en valkrets.
Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta. Valdistriktet ska i
första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består av
flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet. Varje valdistrikt ska ha en
vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser.
En översyn av valdistrikten i Vännäs kommun har gjorts för att få till en
tydligare uppdelning som bättre följer reglerna om valdistriktens
utformning. I huvudsak har Vännäs tätort delats in i två valdistrikt och
omkringliggande byar i ett valdistrikt. Vännäsby är ett valdistrikt och
omkringliggande byar ett valdistrikt, som tidigare. En del gränser har
justerats för att göra valdistrikten mer liknande i antal röstberättigade.
Namnen har justerats. Valdistrikten i Vännäs tätort har getts namn efter de
huvudsakliga områden de omfattar.
Länsstyrelsen i det län kommunen är belägen, beslutar om nya/ändrade
valdistrikt senast 1 december året innan ordinarie val hålls i landet efter
förslag från kommunfullmäktige i den aktuella kommunen.
Valnämnden har tagit fram förslag till reviderade valdistrikt. Ärenden är
kommunicerat med Länsstyrelsen som menar att de föreslagna valdistrikten
och namnen är bättre än de befintliga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2021-10-15
Kartor/bilagor med förslag till nya valdistrikt
Befintliga valdistrikt
Vallagen (2005:837)
Protokoll valnämnden 2021-10-13 § 1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Upprättade förslag till nya valdistrikt godkänns och sänds till Länsstyrelsen
för fastställande.
_____
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KSAU § 124

Dnr 2021/000139

Information om vintervägsunderhåll på enskilda vägar i
samband med ny upphandling av utförare av underhåll på
statliga vägar
Ärende
Trafikverket har genomfört en ny upphandling av vinterväghållning på de
statliga vägarna. Den forna entreprenören har i ett tilläggsavtal även skött
underhållet på de enskilda vägarna i samband med arbetet på de statliga
vägarna. Den nya entreprenören har inte varit beredd att ingå ett sådant
avtal.
Christer Nygren redogjorde för ärendet på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 14 september. Han berättade att Vännäs
kommun har försökt att upphandla ny entreprenör för de enskilda vägarna
men har trots flera försökt inte fått in några anbud. Diskussioner har nu
förts med en entreprenör som är intresserad av detta, dock till en högre
kostnad än tidigare, 30 % högre för sandning, 37 % för snöröjning och 137 %
högre kostnader för jourersättning än det gamla avtalet. Kostnaderna beror
framförallt på att den nya entreprenören inte även har de statliga vägarna
utan enbart de enskilda vägarna. Den eventuella merkostnaden för detta
kommer enligt reglementet att hänvisas till vägföreningarna. Det statliga
bidragen som vägföreningen får täcker en del/hela kostnaden, beroende på
behovet ett enskilt år, det vill säga, väderleken.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande redogör på
sammanträdet den 19 oktober för hur arbetet fortskrider. De har deltagit i
ett möte med representanter för vägföreningarna. Reglementet för enskilda
vägar är för närvarande under omarbetning och planeras att behandlas
senare under året då även eventuell finansiering av merkostnad kommer att
diskuteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen om vintervägsunderhåll på enskilda vägar läggs till
handlingarna.
_____
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