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KSAU § 32 Dnr 2022/000009 
 
Agenda för samhällsbygget - samtal med organisationen 
"Byggföretagen" 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 mars deltar 
Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i 
Västerbotten för att samtal under rubriken ”Agenda för samhällsbygget” på 
lokal nivå för Vännäs.  
 
Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-
, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart och de är 
indelade i regionala avdelningar. I Västerbottens avdelning ingår ett 70-tal 
medlemmar.  
 
Christer Johansson redogör för organisationens arbete, dels hur de arbetar 
för en schysst bransch, för att motverka arbetslivskriminalitet och dels hur 
de är delaktiga i framtagande av förslag för att utöka byggandet inom landet 
som helhet.  
 
Arbetsutskottet har även en diskussion med Christer Johansson om 
utvecklingsmöjligheter för Vännäs kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Diskussionen med organisationen Byggföretagen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 33 Dnr 2022/000064 
 
Nämndsinitiativ från Anders Nilsson, C, om omedelbara åtgärder 
för att säkra jordbruket 
 
Ärende 
Anders Nilsson, C, väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-22 
ett nämndinitiativ om åtgärder för att säkra jordbruket och därigenom 
krisberedskapen. I förslaget föreslås att kommunstyrelsen ska 
rekommendera plan och miljönämnden att ta bort kostnaden för tillsyn av 
lantbruksföretag för 2022 samt avgifter för handläggning av ärenden utifrån 
miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk. Vidare innehåller initiativet 
ett förslag om att Vännäs kommun inom gällande avtal ökar mängden 
lokalproducerade livsmedel inom måltidsservice. 
Samtliga åtgärder föreslås ska finansieras av kommunstyrelsens anslag för 
oförutsett. 
  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 att 
delegera ärendet till arbetsutskottet att ta beslut om. Kommunstyrelsen 
uttryckte även sin oro över utvecklingen över lantbrukarnas situation. 
 
Kommunstyrelsen har önskat en snabb ärendeberedning och 
kommunstyrelseförvaltningen har därför valt att dela upp initiativet i två 
delar. Detta ärende hanterar endast förslagets delar om rekommendationen 
till plan och miljönämnden. Förvaltningen bedömer den som enklare då den 
är mer avgränsad. Förvaltningen tar inte ställning till om förslaget bör 
avslås eller bifallas, men menar att om arbetsutskottet beslutar att bifalla 
det så bör de överväganden som ligger till grund för beslutet tydliggöras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-03-28 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-03-21, § 38 
Nämndsinitiativ Anders Nilsson, C, 2022-03-21 
 
Ärendets behandling 
Anders Nilsson, C, och Anna Frej, S, deltar ej i behandlingen av ärendet på 
grund av jäv. Hans-Inge Smetana, KD, tjänstgör som ordförande på detta 
ärende. Jan Nilsson, M, är justerare på detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras för att undersöka hur frågan hanteras i andra 
kommuner/regioner.  
_____ 
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KSAU § 34 Dnr 2022/000055 
 
Information om kommunal statistik - Befolkningsstatistik för 
2021 
 
Ärende 
Statistiska centralbyrån (SCB) har levererat statistik för Vännäs kommun för 
2021.  
 
Rapporten presenterar allmän befolkningsstatistik på detaljnivå. Det kan 
konstateras att den totala befolkningen i kommunen uppgick till 9 054 
personer vid det senaste årsskiftet, vilket är en ökning med 57 personer 
sedan föregående årsskifte. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Uppföljning av befolkningsstatistiken för Vännäs kommun för 2021 har 
genomförts. 
_____ 
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KSAU § 35 Dnr 2022/000068 
 
Slöjdarnas hus - ansökan om sponsring för 2022 
 
Ärende 
Slöjdarnas hus har till kommunstyrelsen inkommit med en ansökan om 
sponsring för sommaren 2022 för att arrangera musikframträdanden under 
samtliga lördagar från och med 25 maj till och med 18 september.  
De ansöker om ett prisbasbelopp, vilket är den nivå som kommunstyrelsens 
arbetsutskott kan ge inom ramen för sin delegation om medel tas från 
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2022-03-22 
Ansökan från Slöjdarnas Hus, Åke Sandström, 2022-03-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan från Slöjdarnas Hus om 
48 300 kronor i sponsring. Bidraget ska användas till arrangemang som är 
öppna för allmänheten och kostnadsfria i enlighet med ansökan.  
 
Föreningen ska inkomma med en redovisning av arrangemangen efter 
avslutad period.  
 
Medelsanvisning: Kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 
_____ 
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KSAU § 36 Dnr 2022/000007 
 
Diskussion om förväntningar och förutsättningar för 
krisledningsnämnden utifrån det aktuella säkerhetsläget 
 
Ärende 
På sammanträdet diskuterar kommunstyrelsens arbetsutskott sina roller 
som ledamöter i krisledningsnämnden. De samtalar även om 
informationspåverkan. Ledamöterna i arbetsutskottet ges även möjlighet att 
dela i en utbildning från MSB (Myndigheten för skydd och beredskap) i 
"skydd mot informationspåverkan". Deltagande ger rätt till 
förrättningsarvode och eventuell förlorad arbetsinkomst.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Diskussionen läggs till handlingarna. Ledamöterna i arbetsutskottet ges 
möjlighet att delta i utbildning från MSB om skydd mot 
informationspåverkan.  
_____ 
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