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KS § 68 Dnr 2022/000114 
 
Vännäs kommuns brottsförebyggande arbete 
 
Ärende 
Under hösten 2021 startade Vännäs kommun upp ett brottsförebyggande 
råd där företrädare från samtliga förvaltningar och polisen deltar.  
 
Vännäs brottsförebyggande råd har gemensamt tagit fram en lägesbild för 
kommunen. Kommunen ligger bra till, tryggheten är god och brottsligheten 
relativt låg. 
 
Kommunpoliserna Maud Brodin Hansson och Maria H Forsberg föredrar 
tillsammans med kommunens brottsförebyggande samordnare Daniel 
Theander för hur det gemensamma arbetet går till.  
 
Beslutsunderlag 
Lägesbild brott och trygghet  
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen om kommunens brottsförebyggande arbete läggs till 
handlingarna. 
_____ 
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KS § 69 Dnr 2022/000076 
 
Revisionsgranskning: Uppföljande granskning av kommunens 
förebyggande arbete 
 
Ärende 
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av kommunens 
förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet granskades 2018 och 
revisionen har nu följt upp om beslutade åtgärder har genomförts och om 
utpekade svagheter har förbättrats. Revisionens sammanfattade bedömning 
är att kommunstyrelsen delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsgranskning: uppföljande granskning av kommunens förebyggande 
arbete 
Förslag till yttrande 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Yttrande enligt bilaga översänds till revisionen.  
 
Kommunchef uppdras att lägga in brottsförebyggande arbete i 
kommunstyrelsens årshjul för uppföljning, att införa rutin för uppföljning 
av revisionsgranskningar samt att till hösten aktualisera styrdokumentet för 
mottagande av nyanlända och integration. 
_____ 
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KS § 70 Dnr 2022/000050 
 
Intern kontroll 2022  
 
Ärende 
Kommunens nämnder och styrelser är enligt kommunallagen 6 kap 6 § 
ansvariga för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges 
beslut och bestämmelser i lagar. Intern kontroll är ett verktyg för att 
kontrollera detta. 
 
Kommunstyrelsen har antagit en intern kontrollplan som ska följas upp. 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört flera av de kontroller som 
ingår i kontrollplanen. Inga större brister har identifierats i de kontroller 
som har genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för intern kontroll 
Intern kontrollplan KS 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Halvårsrapporten om kommunstyrelsens interna kontroll läggs till 
handlingarna. 
_____ 
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KS § 71 Dnr 2020/000179 
 
Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande 
elevunderlag 
 
Ärende 
Fredrik Sandin, C, skickade den 7 december 2020 in en motion till 
kommunfullmäktige om Liljaskolans vikande elevunderlag. Sandin, C, yrkar 
att Liljaskolans ledning ska få i uppdrag att göra en omvärldsanalys och att 
det arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2021 att 
remittera Fredrik Sandins, C, motion om Liljaskolans vikande elevunderlag 
till Liljaskolans styrelse. Remissen ska besvara hur styrelsen arbetar 
angående nya utbildningar för att öka sitt elevantal. Liljaskolans styrelse har 
nu besvarat remissen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett motionen och Liljaskolans 
styrelse har endast varit remissinstans. Motionen behandlas därför utan 
förslag till beslut från tidigare instans. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, Fredrik Sandin, C 
Liljaskolans styrelses remissvar 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses vara besvarad utifrån Liljaskolans styrelses remissvar. 
_____ 
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KS § 72 Dnr 2022/000109 
 
Ansökan om sponsring från Vännäs HC 
 
Ärende 
Vännäs HC har skickat in en ansökan om sponsring om 100 000 kronor för 
säsongen 2022-23 och 100 000 kronor för säsongen 2023-24 till Vännäs 
kommun. Förvaltningen har inte berett ärendet.  
 
100 000 kronor är en högre summa än kommunstyrelsens arbetsutskott får 
besluta om vilket innebär att ärendet kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Sponsringsansökan Vännäs HC 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vännäs HC:s sponsringsansökan avslås.  
_____ 
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KS § 73 Dnr 2022/000007 
 
Information om projektet Matsam 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde deltar Anki Berg och informerar om 
projektet MatSam. 
 
MatSam är ett samarbete mellan Nordmaling, Umeå och Vännäs kommun 
som arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande 
kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal 
mat. 
 
Genom MatSam har pilotbutiker tagits fram, en i varje kommun, som 
erbjuder en möjlighet för lokala matproducenter att sälja sin mat i butik. 
MatSam har även anordnat en mässa för att skapa mötesplatser för 
matproducenter och försäljare, arbetat med temasamtal och varit en stark 
röst för lokal mat i Västerbotten.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 74 Dnr 2022/000113 
 
Information om rörelserikedom 
 
Ärende 
Rörelserikedom kan ses som varje människas kompetens, självförtroende 
och motivation till rörelse som påverkar möjligheterna att delta och 
interagera med andra människor i olika sammanhang. Tom Englén, 
projektledare på Change the game informerar om vad rörelserikedom är och 
hur det kan användas som kompass för att designa rörelserika fysiska 
miljöer. 
 
Kommunstyrelsen tar även en tur ut runt festplatsen för att se på den nya 
cykelparken, höra om den planerade aktivitetsparken och besöka den 
rullstolsanpassade fikaplatsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
_____ 
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KS § 75 Dnr 2022/000017 
 
Uppföljning av arbetsmiljön i kommunen 
 
Ärende 
Tillförordnad personalchef Karin Eriksson deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde och informerar om kommunens arbetsmiljöarbete.  
 
Arbetsmiljön i kommunen följs upp på flera olika sätt, bland annat 
sjukfrånvaro och medarbetarenkäter. Kommunens sjukfrånvaro låg 2021 
strax under snittet för Sveriges kommuner, ett år som var mycket påverkat 
av pandemin. Långtidsfrånvaron har minskat de senaste åren. Genom 
medarbetarenkäten följer kommunen upp hållbart medarbetarengagemang 
och där har kommunen ett högt värde.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av arbetsmiljö 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
_____ 
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KS § 76 Dnr 2022/000008 
 
Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhet 
 
Ärende 
I enlighet med kommunstyrelsens årshjul för uppföljningen så ska 
överförmyndarnämndens verksamhet följas upp av kommunstyrelsen. 
Överförmyndarnämnden är gemensam med de övriga kommunerna i 
Umeåregionen.  
 
Sofie Gustafsson, S, ledamot i överförmyndarnämnden informerar om 
nämndens arbete och uppdrag. Nämnden arbetar med att utse, utöva tillsyn 
och utbilda gode män. Det behövs i nuläget fler gode män till 
Umeåregionen.  
 
Prognosen är just nu att överförmyndarnämnden kommer att följa sin 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation överförmyndarnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen av överförmyndarnämnden läggs till handlingarna.  
_____ 
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KS § 77 Dnr 2022/000005 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Socialchef Ulrica Westerlund informerar om vård- och omsorgsnämndens 
ekonomiska läge. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fått statsbidrag för ökad bemanning av 
sjuksköterskor och för återhämtningsåtgärder efter pandemin.  
 
Det är stora kostnader inom individ- och familjeomsorgen för placeringar 
vilket är en utmaning för nämndens ekonomi. 
 
Mellan 2018 och 2021 har kostnaden för försörjningsstöden minskat 
kraftigt.  
 
Inom äldreomsorgen är det balans mellan kö och antalet platser på särskilt 
boende. Det pågår utvecklingsinsatser för att arbeta mer proaktivt och 
stöttande inom omsorgen under paraplyet "Trygg hemma". 
Nettokostnadsavvikelsen jämfört med andra kommuner har minskat rejält 
sedan 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation vård- och omsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har följts upp av kommunstyrelsen.  
_____ 
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KS § 78 Dnr 2022/000002 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Ekonomichef Henrik Olofsson redogör för kommunstyrelsens ekonomiska 
läge. Prognosen för kommunstyrelsen är att den följer budget.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation kommunstyrelsen ekonomisk uppföljning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KS § 79 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 enigt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Kostavdelningen har högre kostnadsökningar än vad som ersätts 
enligt PKV.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari redovisade kommunchef 
uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade då att kostavdelningens budgetram 
för 2022 ligger kvar men att en ny uppföljning av uppdraget ska ske på 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. 
 
Henrik Olofsson, ekonomichef, och Henrik Åström, biträdande 
kommunchef, redogör för kostnadshöjningar inom kostverksamheten.  
 
För att hantera prisökningen på kort sikt kommer kostavdelningen under 
hösten arbeta aktivt med att anpassa menyn efter priser och kampanjvaror, 
bland annat genom att sätta matsedeln senare. Ett fortsatt arbete mot 
matsvinn är också en viktig del av hanteringen. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport kostnadsutvecklingen juni 2022. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ska fortsatt följa prisutvecklingen inom  
kostverksamheten. En ny avstämning planeras in i november. 
_____ 
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KS § 80 Dnr 2022/000112 
 
Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023-2025 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 om Budget och verksamhetsplan 
för Vännäs kommun 2023-2024, plan 2025. I samband med beslutet 
tilldelades kommunstyrelsen en ekonomisk ram samt ett antal mål och 
särskilda direktiv. Respektive nämnd har uppdraget att antal detaljbudget 
samt nämndspecifika målsättningar. Vid kommunstyrelsens sammanträde 
avsätts tid för att diskutera kommunstyrelsens detaljbudget och 
målsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Vännäs kommuns budget och verksamhetsplan 2023-2024, plan 2025 
Presentation. Bilaga.  
Verksamhetsplan 2022.  
Tjänsteskrivelse. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anna Frej, S, Viktoria Lapinniemi, V, och Anders Nilsson, C, får i uppdrag 
att arbeta vidare med frågan och återkomma till kommunstyrelsens 
sammanträde i september.  
_____ 
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KS § 81 Dnr 2022/000111 
 
Utredningsuppdrag idrottshall Vegaskolan 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av en större idrottshall på 
Vegaskolan utifrån att nuvarande idrottshall inte räcker för skolans behov 
med ett ökat elevantal. Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att 
idrottshallen behöver finnas inom Vegaskolans skolområde. Föreningslivet 
har samtidigt förmedlat behov av en större idrottshall/matcharena i Vännäs, 
då befintliga hallar upplevs ha brister främst kring storleken. 
 
Det finns i nuläget inget beslut om hur en ny hall ska vara utformad och var 
den ska vara placerad. Idrottshall finns med i fullmäktiges beslutade 
investeringsbudget, totalt finns avsatt ca 33 mnkr under åren 2023-2025. 
 
Det finns behov av en fördjupande utredning kring de olika alternativ som 
finns för att lösa både skolans och föreningslivets behov av idrottshall. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Henrik Åström 
 
Anteckningar från möte med föreningslivet, 2022-03-02 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra utredning av ny 
idrottshall enligt tjänsteskrivelsens förslag. Kostnaden för utredningen 
finansieras av KS buffert för oförutsedda utgifter, maximalt 300 tkr. 
_____ 
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KS § 82 Dnr 2022/000116 
 
Kostnadsfria bad på Vännäsbadet för barn och unga i årskurs 4 
till 9 
 
Ärende 
De senaste två åren så har det delats ut badkort till barn i Vännäs kommun 
som har bekostats av bidrag från regeringen till sommaraktiviteter. I år 
bidrar inte regeringen med de pengarna vilket nyligen har 
uppmärksammats. Badkort till Vännäsbadet gynnar framför allt de barn i 
Vännäs som kommer från socioekonomiskt svagare familjer, vilka till stor 
del bor i Vännäs tätort.  
 
För att finansiera utdelningen av badkort används 130 000 kronor från 
kommunstyrelsens buffert.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Barn och unga i årskurs 4 till 9 erbjuds kostnadsfri entré till Vännäsbadet. 
 
Finansieringen om 130 000 kronor tas från kommunstyrelsens buffert.  
_____ 
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KS § 83 Dnr 2022/000064 
 
Nämndsinitiativ från Anders Nilsson, C, om omedelbara åtgärder 
för att säkra jordbruket 
 
Ärende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 april att bifalla Anders 
Nilssons, C, förlag om att rekommendera plan- och miljönämnden att 
efterskänka kostnad för tillsyn och handläggning av ärenden till 
lantbruksföretag för 2022. Plan- och miljönämnden har beslutat att det inte 
föreligger synnerliga skäl för att efterskänka avgifterna. Nämnden anser att 
en finansiering av avgifterna i så fall bör ske som ett riktat företagsstöd från 
kommunstyrelsen.  
 
Ingen ytterligare beredning har gjorts av ärendet utöver de tidigare 
tjänsteskrivelserna i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll plan och miljönämnden, 2022-06-07 § 33 inkl tjänsteskrivelse.  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-19.  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 
Tjänsteskrivelse 2022-04-11, Karolina Johansson 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, Karolina Johansson 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21 
Nämndinitiativ Anders Nilsson 2022-03-28 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Ärendets behandling 
Anna Frej, S, och Anders Nilsson, C, deltar inte i ärendet på grund av jäv. 
Per Nyström, V, kliver in som mötesordförande i egenskap av längst 
tjänstgörande ledamot.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kostnaden för tillsyn och handläggningen enligt miljöbalken gällande 
lantbruksföretag efterskänks för 2022. Finansieringen sker genom 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel 2022.  
 
Åtgärden motiveras med att näringen är prioriterad för krisberedskap och 
långsiktig livsmedelsförsörjning. Branschens kostnader för bränsle, energi 
och insatsvaror utgör ett hot mot många verksamheter.  
_____ 
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KS § 84 Dnr 2022/000117 
 
Kommunstyrelseförvaltningens avdelningsorganisation 
 
Ärende 
Det har skett flera förändringar bland avdelningschefer på 
kommunstyrelseförvaltningen. Kommuncheferna Karolina Johansson och 
Henrik Åström informerar om personalläget på förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 85 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsavgift 2023 SKR 
Vikom avisering avgift 2023 
Vikom verksamhetsplan 2023 
Vikom IK-plan 2023 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 86 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. 
 
Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut inom alkoholområdet, delegat: Susanna Siljetun, 
alkoholhandläggare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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