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Kommunstyrelsen

KS § 1

Dnr 2022/000028

Utvärdering av kommunstyrelsedagen 2022
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari ges deltagarna möjlighet
att reflektera och utvärdera kommunstyrelsedagen som hölls den 27 januari.
Kommunstyrelsens beslut
Diskussionen läggs till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 2

Dnr 2020/000042

Information om aktuell händelse - Corona/Covid-19
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari informerar kommunchef
Karolina Johansson om aktuell Covid-19-situation inom kommunen som
helhet och inom kommunen som organisation.
Karolina Johansson berättar att det nationellt skedde lättnader under
hösten men att kommunen som organisation behöll flera av restriktionerna
och kommunicerade det, vilket visade sig vara en bra strategi när
restriktionerna återkom på nationell nivå. Runt jul blev det tydligt med ökad
smittspridning och efter jul har verksamheten återgått till veckovisa
stabsmöten, men har i stort sett daglig kontakt med anledning av smittan de
senaste veckorna. Smittan har utvecklats snabbt, de senaste fyra veckornas
siffror på bekräftade fall är 7-33-80-264. Just nu är det ett stort mörkertal
då statistiken inte fullt ut är tillförlitlig på grund av begränsad
provtagningskapacitet och ändrade prioriteringsgrupper. På grund av den
höga belastningen rekommenderas endast provtagning för vissa grupper, till
exempel samhällsviktig verksamhet och de som jobbar med vårdnära
kontakter.
Det är ansträngt läge inom kommunens verksamheter. Inom
kommunorganisationen som helhet är det den höga frånvaron som är
problematisk, oavsett om arbetstagaren är sjuk, vabbar eller är i,
familjekarantän. Det är viktigt att kommunicera till allmänheten om att det
inte är antalet sjuka i sig utan att det är frånvaron är den stora utmaningen
som på sikt kan påverkas stort, tex inom vård, hemtjänst och
räddningstjänst.
Vissa verksamheter har ett ansträngt läge, särskilt inom de områden där det
inte är möjligt att jobba på distans, till exempel inom hemtjänst, förskola
och kost. Verksamheterna har fått göra prioriteringar och viss omflyttning
av personal från andra områden men just nu klarar de att utföra sitt
uppdrag och bedömer att de kommer att göra det den närmaste tiden
(veckovisa analyser).
De nationella riktlinjerna tas bort den 9 februari men kommunens ingång är
en försiktig öppning, då det fortsatt råder hög smittspridning och hög
frånvaro.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen om Covid-19 läggs till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 3

Dnr 2021/000160

Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års
investeringsbudget avseende barn- och utbildningsnämnden - ITverktyg
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att medel som är avsatta i 2021 års
investeringsbudget för IT-verktyg överförs till 2022 års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget.
Barn- och utbildningsnämnden tilldelades för 2021 en investerings-budget
på 1 000 tkr för inköp av IT-verktyg. På grund av pandemin är det sen våren
2020 långa leveranstider på IT-verktyg. Till exempel levererades de
Chromebooks som beställdes våren 2020 i början av 2021. Detta medför att
planerade inköp inte kan genomföras enligt plan och beslutad
investeringsbudget. 560 tkr av de beslutade investeringsmedlen för 2021 har
inte kunnat nyttjas ännu och därför föreslår nämnden att att de avsatta, ej
förbrukade, medlen överförs till 2022 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25, § 157
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-12-17, § 75
Tjänsteskrivelse, Tomas Åström, 2021-11-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avsatta medel om 560 tkr i 2021 års investeringsbudget för IT-verktyg
överförs till 2022 års investeringsbudget.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 4

Dnr 2022/000029

Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års
investeringsbudget - avseende fastighetsavdelningen
Ärende
Fastighetsavdelningen har tre investeringsprojekt som enligt kommunens
beslutade investeringsbudget ska vara avslutade den 31 december 2021. På
grund av kapacitetsbrist inom förvaltningen och svårigheter att hitta externa
entreprenörer som inom beslutad tidsdräkt kan genomföra respektive
projekt kommer de tre berörda projekten att bli färdigställda först under år
2022.
Då ej utnyttjade investeringsmedel 2021 förfaller behöver Vännäs kommun
flytta fram de aktuella investeringsmedlen till år 2022. De tre
investeringsprojekten avser; Ombyggnad bagarstuga om 344 tkr,
ombyggnad Ögonstenen 150 tkr samt nytt skärmtak Liljaskolan om 461 tkr,
totalt 955 tkr.
Sammanlagt föreslås 955 tkr flyttas fram från 2021 års investeringsbudget
till 2022 års investeringsbudget. Av den ursprungliga investeringskostnaden
är cirka 455 tkr upparbetat vid bokslutet 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2022-01-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avsatta medel om 955 tkr från 2021 års investeringsbudget flyttas över till
2022 års investeringsbudget avseende ombyggnad bagarstuga 344 tkr,
ombyggnad förskolan Ögonstenen 150 tkr samt nytt skärmtak Liljaskolan
461 tkr.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 5

Dnr 2019/000061

Medborgarförslag från Josefin Gardeström om fotbollsmål vid
lekpark i Vännäsby
Ärende
Josefin Gardeström inkom den 25 mars 2019 med ett medborgarförslag om
fotbollsmål till lekparken i Vännäsby. Kommunstyrelseförvaltningen
utredde förslaget och föreslog den 8 januari 2020 att det skulle anses vara
besvarat då infrastrukturavdelningen under våren 2020 skulle se över om
det finns möjlighet att köpa in fotbollsmål, såväl budgetmässigt samt om
markytan tillät att mål ställs dit. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
att återremittera ärendet.
Då det efterfrågade fotbollsmålet har åtgärdats föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att ärendet avslutas och att
medborgarförslaget formellt bifalls.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25, § 3
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2021-12-29
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21, § 2
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2020-01-08
Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-08, § 34
Medborgarförslag Josefin Gardeström, 2019-03-25
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget bifalls i och med att det nu finns fotbollsmål vid
lekparken i Vännäsby.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 6

Dnr 2021/000043

Medborgarförslag från Sofia Björkbacka om inhägnade
hundrastgårdar
Ärende
Sofia Björkbacka skickade den 1 mars 2021 in ett medborgarförslag om att
skapa en hundrastgård i Vännäs kommun. Kommunfullmäktige
överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen som har utrett det.
Förslagsställaren föreslog att hundrastgården kunde placeras på den mark
där den tillfälliga förskolan Torpet tidigare var belägen, längs med
Umevägen. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget utifrån den
platsen. Den föreslagna tomten är i nuläget oanvänd, men är planerad för
förskola på längre sikt. För att använda tomten för hundrastgård tillkommer
kostnad för belysning samt stängsel. Förvaltningen har inte utrett om det
finns övriga platser som är lämpliga för hundrastgård. Vännäs
brukshundklubb är positiva till en hundrastgård i kommunen men anser att
kommunen ska ansvara för driften av den.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14, § 156
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2021-12-06
Karta, Torpet
Yttrande från Vännäs Brukshundsklubb
Medborgarförslag från Sofia Björkbacka om hundrastgård, 2021-03-01
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås.
Förslaget är intressant men i dagsläget så prioriterar inte kommunstyrelsen
kostnaden för investering och drift för hundrastgård framför andra allmänt
hälsofrämjande projekt inom kommunen som kommer fler invånare, än i
huvudsak hundägare, till godo.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 7

Dnr 2021/000169

Beslut om fördelning av buffert på finansen med anledning av
fastighetsövergången 2022
Ärende
Den 7 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra steg 2 i
bolagiseringen av kommunens fastigheter avseende fastighetsavdelningen.
Kommunen hyr ut berörda lokaler till bolaget som därefter hyr tillbaka
lokalerna till kommunen. Bolagets uppgift är att förvalta och upprätthålla
befintliga funktioner i fastighetsbeståndet. Beslutad hyresmodell bedöms
öka kostnaderna för Vännäs kommun med ca 3 mkr per år.
Fullmäktige har för budget 2022–2024 beslutat om en buffert på finansen
motsvarande 3,2 mkr. Syftet med bufferten är för att möta behov om
ramjusteringar på grund av förändringar i internhyran i samband med
verksamhetsövergång av fastighetsförvaltningen till Fastighetstjänster i
Vännäs AB. Hur denna ramjustering ska gå till eller eventuell fördelning av
bufferten är inte beslutad. En del av bufferten har reserverats för ökade
hyror ca 1,9 mkr och en del för förlorad ränteintäkt på finansen
motsvarande 1,1 mkr.
Kommunfullmäktige behandlade ramjustering för Liljaskolans styrelse vid
sitt sammanträde i december 2021. Övriga nämnders ramar behandlades
inte och ska därför beslutas om nu. Eftersom en fördelning av buffert
innebär förändringar av budgetramar mellan nämnder ska fullmäktige
besluta i frågan.
Exakta summor att fördela kan komma att justeras något inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25, § 6
Tjänsteskrivelse, 2022-01-18, Henrik Olofsson
Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-06, § 102
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02, Henrik Olofsson
Protokoll KF 2021-06-07 § 52
Budget 2022–2023, plan 2024
Tjänsteskrivelse 2021-05-17, Per Lundqvist
Beskrivning av bolagiseringsupplägg, 2021-05-03
Förslag under sammanträdet
Erik Fastevik, C, föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med justeringen
att kommunstyrelsen kompenseras ytterligare upp till avsatta medel i
buffert 613 tkr, nämligen +227 tkr till 658 tkr. Barn- och
utbildningsnämnden tar -200 tkr, utgör halva sin kostnadsminskning. Ingen
förändring av hyresavtal för idrottshallar. Barn- och utbildningsnämnden
kompenseras även indirekt genom den betydande reduceringen av
Liljaskolans styrelses låga hyror.
forts
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Kommunstyrelsen

Forts Ks § 7
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår återremiss då de justerade siffrorna som
presenterats på sammanträdet visar större förändringar än förväntat och
hanteringen av utfallet av detta inte är tydligt.
Per-Erik Lundmark, S, föreslår bifall till Hans-Inge Smetanas, KD, förslag
om återremiss.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss av ärendet
samt ett förslag från Erik Fastevik, C, om kompensation för
kommunstyrelsen och minskning för barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget om återremiss prövas först.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras och
finner att kommunstyrelsen beslutar att så ska ske.
Ärendet återremitteras och därmed prövas aldrig Erik Fasteviks, C, förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras då de justerade siffrorna som presenterats på
sammanträdet visar större förändringar än förväntat och hanteringen av
utfallet av detta inte är tydligt och därför behöver beredas ytterligare.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 8

Dnr 2022/000030

Val av budgetberedning inför budget 2023
Ärende
Vid kommunstyrelsens sammanträde ges en kort information om tidplan för
årets budgetprocess. Tidsplanen har tidigare skickats till ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även välja
budgetberedning. Budgetberedningen ska väljas årligen och består av
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt en ledamot per
parti som inte är representerat i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
Till budgetberedningen inför budget 2023, plan 2024-2025 utses
Ordinarie
Anna Frej, S
Viktoria Lapinniemi, V
Jan Nilsson, M
Anders Nilsson, C
Hans-Inge Smetana, KD
Emma Lundkvist, SD
Krister Andersson, MP
Bertil Kohl, L
_____

Ersättare
Leif Andersson, S
Bengt-Erik Näslund, V
Gösta Eklund, M
Erik Fastevik, C
Martin Hermansson, KD
Ann Einerud, SD
Emma Widmark, MP
Monica Wahlström, L
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Kommunstyrelsen

KS § 9

Dnr 2022/000022

Medel för strategisk lokalplanering 2022 - Information om
användning
Ärende
I beslutad investeringsbudget finns medel avsatta för strategisk
lokalplanering. Under 2022 kommer medel nyttjas för aktiviteter på
Medborgarhuset enligt följande:
 Ombyggnation av reception/foajé (bland annat utifrån arbetsmiljö och
säkerhet): 800 tkr
 Utrymningstrappa (saknas i nuläget på en av sidorna på huset): 500 tkr
 Ombyggnation av toaletter i källaren: 500 tkr
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2022 redogör
biträdande kommunchef Henrik Åström för dessa projekt.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen om medel för strategisk lokalplanering under 2022 läggs till
handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 10

Dnr 2022/000023

Kostnadsökning inom kostverksamheten
Ärende
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2021 gavs
kommunchef i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen inom
kostavdelningen med anledning av höjda livsmedelspriser och den antagna
livsmedelsstrategin. Kostavdelningen har en köp-sälj-modell där
portionspriserna räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV). Prisuppräkningen ska kompensera för löneökningar och
prisökningar för material, livsmedel osv. För 2022 är uppräkningen enligt
PKV 2,1 %. Löneökning 2022 beräknas motsvara ca 2,3–2,7 % och
kostnader för städ ökar med 3,7%. Utöver uppräkningen av pris påverkas
kostavdelningens ekonomi av antal sålda portioner. Kostavdelningen har
konstaterade högre kostnadsökningar än vad som ersätts enligt PKV.
En högre inflation än den som tagits hänsyn till i budgetmodellen får
negativa ekonomiska konsekvenser för alla kommunens verksamheter.
Kostavdelningen prognostiserar ett underskott för 2022 och övriga
verksamheter har också utmaningar när de ökade priserna inte täcks av
PKV.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-20, Henrik Olofsson, Henrik Åström
Protokoll KS 2021-11-22 §129
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar informationen och föreslår ingen
justering av budgetram 2022 för kostavdelningen.
Ny uppföljning av uppdraget ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i
juni 2022.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 11

Dnr 2022/000021

Vännäs Fastigheter AB - Förvärv av Palmsunda i Vännäs AB
Ärende
Vännäs Fastigheter har undertecknat ett köpeavtal om att förvärva
fastighetsbolaget Palmsunda i Vännäs AB med tillträdesdag den 1 april
2022. Utifrån bolagsordning och ägardirektiv ska affären godkännas av
kommunfullmäktige varför Vännäs Fastigheter AB vill att Vännäs kommun
godkänner förvärvet. Det förvärvade bolaget äger fastigheten Torpet 20 i
Vännäs, beläget Storgatan/Umevägen, bestående av 18 lägenheter om
tillsammans 1 246 kvm boarea. Det underliggande fastighetsvärdet är 14,1
mkr eller 11 330 kr/kvm. Finansiering sker genom lösen av lån i det
förvärvande bolaget om 5,5 mkr samt förvärv av aktierna om bedömda 8
mkr.
Vännäs Fastigheter AB har ännu inte beslutat om bolaget ska fusioneras
genom absorption till Vännäs Fastigheter men skulle vilja att
kommunfullmäktige ger tillåtelse till den möjligheten. Skälet till en framtida
eventuell fusion är för att effektivisera den ekonomiska och tekniska
förvaltningen då avsikten med förvärvet är att långsiktigt äga och förvalta
fastigheterna.
Syftet med förvärvet är att få ett mer varierat fastighetsbestånd, det vill säga
nyproduktion kontra äldre bostäder, mer rationell förvaltning då andra
fastigheter ägda av Vännäs Fastigheter finns i närheten samt starkare
ekonomi för bolaget med ett större bestånd.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-1-25, § 2
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-12-30
Förslag under sammanträdet
Erik Fastevik, C, föreslår att förslaget om att godkänna köpet avslås samt att
kommunfullmäktige beslutar om att se över direktiven till Vännäs
Fastigheter AB och ta fram en måttstock på värdet i bolagets fördelar utifrån
förmånliga lånevillkor, lägre avkastningskrav än den privata marknaden
samt fördelningen av bolagets storlek och uppdrag för kommunen.
Anna Frej, S, Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag om att godkänna köpet.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag om bifall till att godkänna köpet och Erik Fasteviks, C, förslag om att
avslå förslaget om att godkänna köpet.
Ordförande frågar kommunstyrelsen hur den ställer sig till förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
forts
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Kommunstyrelsen

Forts KS § 11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vännäs kommun godkänner att Vännäs Fastigheter AB får förvärva
fastighetsbolaget Palmsunda i Vännäs AB.
Vännäs kommun godkänner att Palmsunda i Vännäs AB får fusioneras med
Vännäs Fastigheter AB genom absorption.
Reservation
Erik Fastevik, C, och Hanna Lundberg, C, reserverar sig mot beslutet till
förmån för Erik Fasteviks, C, förslag.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 12

Dnr 2022/000010

Ledningsgruppens rapport 2022
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträden redovisar förvaltningschefer samt
kommunchefer skriftligt om övergripande händelser inom respektive
förvaltning. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen samt för
samtliga anställda inom kommunen via kommunens intranät.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av
ledningsgruppens rapport.
_____
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KS § 13

Dnr 2022/000017

Uppföljning av sjukfrånvaro under 2021
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2022 deltar
personalchef Katarina Häggström för att göra en uppföljning av
sjukfrånvaron inom hela kommunorganisationen.
Bland annat redogör hon för att sjukskrivningen under 2021 har varit 7,4
procent sett över hela kommunen, vilket är en liten minskning jämfört med
2020 och detta trots att vi levt i pandemin under hela 2021. Det har även
skett en minskning av långtidsfrånvaron, det vill säga, sjukskrivning i 60
dagar eller mer. Flera av dessa personer har kunnat återgå i arbetet, men det
har även avslutats ett antal ärenden.
Sjukskrivningstimmar i förhållande till arbetade timmar följer tydligt
pandemins utveckling. Omvandlat till årsarbeten är sjukskrivningarna 72,8
årsarbeten. Det är en ökning med 3,9 årsarbeten sedan 2019 men en
minskning med 2,8 årsarbeten sedan 2020. 8,3 % av kvinnorna har varit
sjukskrivna och 5,1 procent av männen.
Sjukskrivningskostnaderna per år har de senaste två åren varit högre än
tidigare, omkring 15 mkr, medan de 2018-19 var omkring 10 mkr. Pandemin
ligger till stor del bakom ökningen. Inom vård- och omsorgsförvaltningen
samt barn- och utbildningsförvaltningen har det varit höga sjuktal. Det är
förvaltningar som i hög grad haft svårt att ha personal som jobbar hemifrån,
samt att de i många fall, kan ha svårt att hålla avstånd på jobbet (till
exempel inom förskoleverksamhet) till skillnad mot andra
arbetsplatser/förvaltningar. Pandemin har påverkat stort, fram för allt
korttidsfrånvaron. Den särskilda satsningen med resursförstärkning med
fokus på sjukfrånvaro inom personalavdelningen har påverkat positivt och
det går att se att det är något lägre sjuktal i kommunen, särskilt inom
långtidssjukfrånvaron.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att de följt upp sjukfrånvaron under 2021.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/a8e613ee-c17c-4852-a506-2d58642596c0

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-07

Sida
18(20)

Kommunstyrelsen

KS § 14

Dnr 2022/000035

Uppföljning av krisledningsverksamheten
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2022 deltar
beredskapssamordnare Malin Österlund för uppföljning av
krisledningsverksamheten som ligger under kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Krisledningsverksamheten finansieras genom statsbidrag från MSB,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och det finns
överenskommelser mellan MSB och SKR, Sveriges kommuner och regioner,
om vad som ska genomföras under varje mandatperiod. Det som gjorts
under denna mandatperiod är bland annat risk- och sårbarhetsanalyser
inom olika verksamheter, planer för hantering av extraordinär händelse,
reglemente för krisledningsnämnden, utbildnings- och övningsplan med
mera. Under det kommande året fortsätter arbetet med styrel,
kontinuitetsplanering, revideringar av förvaltningarnas risk- och
sårbarhetsanalyser, utbildningar och övningstillfällen, och slutförande av
evakueringsplan vid dammbrott.
Inom verksamheten civilförsvar ska det bland annat tas fram rutiner för
hantering av hemliga uppgifter, processer för säkerhetsskyddsanalyser,
kompetenshöjning för nyckelpersoner, påbörja planering för kommunens
uppgifter inom totalförsvaret, krigsorganisation och krigsplacering och
allmänna val.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att uppföljning av krisledningsverksamheten har
genomförts.
_____
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KS § 15

Dnr 2022/000011

Redovisning av delegationsbeslut 2022
Ärende
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegeras beslutanderätt i vissa
frågor till utskott, ordförande eller tjänstepersoner. Beslut tagna enligt
denna delegationsordning ska redovisas till kommunstyrelsen.
Delegationsbeslut
Ordförandebeslut: Remissvar på promemoria om skattelättnader vid
arbetspendling, 2022-1-18 Delegat: Anna Frej, S,
Sammanställning delegeringsbeslut personalärenden inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Delegat: Tomas Åström, förvaltningschef BOU
Sammanställning delegeringsbeslut personalärenden inom plan- och
miljönämnden, Delegat: Malin Holmlund, enhetschef POM
Sammanställning delegeringsbeslut beredskap. Delegat: Malin Österlund,
beredskapssamordnare
Sammanställning delegeringsbeslut upphandlingsärenden. Delegat:
Karolina Johansson, kommunchef
Delegationsbeslut heraldiskt vapen. Delegat: Karolina Johansson
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen

KS § 16

Dnr 2022/000012

Redovisning av meddelanden 2022
Ärende
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden.
Meddelanden
Tack för stöd från BRIS
Portföljsredovisning Swedbank, Handelsbanken, nov, dec 2021
Protokoll från nämnden för grundläggande it-kapacitetstjänster 2021-11-15,
inkl bilagor
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd, 2021-12-03
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna.
_____
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