
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(35) 

2021-05-24 

 
 

 

  

 

Plats och tid Digitalt möte  

Måndagen den 24 maj, 2021 kl. 10:00-18:35 

Mötet ajournerades för lunch 12:10-13:10 

  

Beslutande  

Ledamöter 

 

 

 

 

Anna Frej (S), Ordförande 

Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande  

Lena Carneland (S) 
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Bengt-Erik Näslund (V), tjänstgörande § 68, närvarande hela mötet. 
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Övriga Karolina Johansson, kommunchef 

Henrik Åström, biträdande kommunchef, § § 59–60 

Daniel Theander, vik. kommunsekreterare 

Hanna Åbrink, VA-strateg, § § 47,48 

Christer Nygren, infrastrukturchef, § § 47,48 

Inger Olofsson, renhållningschef, § § 50, 51  

Malin Karlsson, friluftsutvecklare, § 52 

Birgitta Samuelsson, ekonomichef, § § 59–61 

Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef, § § 63, 64 

Per Lundqvist, VD Vännäs Fastigheter AB, § 65 
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Utses att justera Anders Nilsson, § § 47–65, 69-74  
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Justeringens plats och tid 

 

 

Digital justering, 2021-05-26 Paragrafer §§ 47-75 

Signerat av  Sekreterare 

 

 

Daniel Theander 

 

Ordförande 

 

Anna Frej 

 

Justerare 

 

Anders Nilsson  
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BEVIS OM ANSLAG 

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Anslaget sätts upp 2021-05-27 Anslaget tas ned 2021-06-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli 

Signerat av  Daniel Theander 
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KS § 47 Dnr 2021/000049 
 
VA-plan och dagvattenstrategi 
 
Ärende 
En ny vatten- och avloppsplan (VA-plan) med tillhörande dagvattenstrategi 
för Vännäs kommun har arbetats fram med syfte att bidra till långsiktiga 
och hållbara riktlinjer och åtgärder för en god vattenförsörjning. Arbetet har 
genomgått flera delmoment där VA-plan och dagvattenstrategi är 
slutprodukten. Underlag till detta är VA-översikten, VA-policyn och 
workshopen som hölls med politiker och tjänstepersoner.  
 
Handlingarna har varit ute på remiss hos berörda aktörer och allmänheten 
och inkomna synpunkter har beaktats i gällande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hanna Åbrink 
Va-plan och dagvattenstrategi med bilagor 
KSAU 2021-04-20 § 50 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslaget till VA-plan och dagvattenstrategi antas. 
_____ 
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KS § 48 Dnr 2021/000064 
 
Biologisk rening i avloppsreningsverket  
 
Ärende 
Reningsverket har idag bekymmer att hålla sig inom riktvärden för COD och 
BOD och för att detta ska åtgärdas behöves ett ytterligare reningssteg i form 
av biologisk rening. I samband med utbyggnad av biologiskt steg så görs 
även en lukt-reduceringsåtgärd för att minimera luktspridning från verket. 
 
Innan byggande kan inledas måste tillståndsprocessen genomföras. 
Kostnaden för hela projektet beräknas totalt till 7,5 miljoner kronor och 
föreslås finansieras via det VA-överskott som finns ackumulerat idag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren 
KSAU 2021-03-16 § 37 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avloppsreningsverket byggs ut med ett biologiskt steg samt med åtgärder 
för att minimera lukt från reningsverket. Projektet finansieras via det va-
överskott som finns fonderat idag. 
_____ 
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KS § 49 Dnr 2021/000084 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Ärende 
Enligt miljöbalken får kommunen ta fram egna lokala föreskrifter för vissa 
områden för att ytterligare skydda människors hälsa och miljön. 
 
Vännäs kommuns befintliga lokala föreskrifter för människors hälsa och 
miljön behöver uppdateras. Framför allt vad gäller tydlighet och 
klargörande om vad som gäller inom tätbebyggt och vad som gäller inom 
detaljplanelagt område. Några små justeringar har gjorts vad gäller 
anmälningsplikt som förenklar för medborgarna då anmälningsplikten tas 
bort. Inga olägenheter har uppstått inom dessa områden. Kartbilagan har 
uppdaterats i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Arvidsson 
KSAU 2021-05-11 § 75 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön antas. 
_____ 
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KS § 50 Dnr 2021/000092 
 
Revidering av Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun  
 
Ärende 
Nya regler och förordningar trädde i kraft augusti 2020 och nya 
benämningar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.  Detta innebar 
då att föreskrifterna behövde ställas ut för synpunkter. 
 
Efter utställningsperioden som var den 7 december till den 15 januari 2021 
inkom inga synpunkter från medborgare. Plan- och miljönämnden inkom 
med en tjänsteskrivelse. 
 
Plan- och miljönämndens yttrande har beaktats och följande har ändrats i 
föreskrifterna: 

• tidsperioden för undantag, glesare hämtningsintervall och uttag av 
miljönämndens handläggningsavgifter är kompletterade utifrån 
nämndens yttrande 

• förslaget att förlänga möjlighet till längre uppehåll för uppenbara 
ödehus behövs ses över tillsammans med POM till nästa revidering 
av föreskrifterna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Inger Olofsson 
Förslag till revidering av renhållningsordningens lokala föreskrifter, med 
bilagor. 
KSAU 2021-05-11 § 70 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
De reviderade lokala renhållningsföreskrifterna för Vännäs kommun antas 
att gälla från 2021-07-01 
_____ 
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KS § 51 Dnr 2021/000093 
 
Komplettering till renhållnings- och avfallstaxa 
 
Ärende 
Ny renhållnings- och avfallstaxa beslutades av Kommunfullmäktige den 7 
december 2020, § 118, att gälla från och med 1 januari 2021. Beslutet blev 
att renhållnings- och avfallstaxan behålls oförändrad utifrån 2020. 
 
Infrastrukturavdelningen föreslår att komplettering av nya taxor införs från 
den första juli 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Inger Olofsson 
KSAU 2021-05-11 § 71 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Renhållnings- och avfallstaxa kompletteras enligt förslag från den första juli 
2021.  
_____ 
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KS § 52 Dnr 2021/000103 
 
Information om Leader 
 
Ärende 
Malin Karlsson, friluftslivsutvecklare, informerar om Leaderprojektet.  
 
Leader är ett EU-initiativ för att utveckla landsbygden och finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Utvecklingen ska ske genom 
samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation Leader  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit emot information om Leader 
_____ 
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KS § 53 Dnr 2021/000107 
 
Nominering till Leader LAG-grupp 
 
Ärende 
Vännäs kommun ska utse en representant från den offentliga sektorn till 
Leaderområdets LAG-grupp. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Lena Carneland väljs till offentlig representant i kommande utökade LAG-
grupp som fastställs efter att extrastämma genomförts.  
_____ 
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KS § 54 Dnr 2021/000069 
 
Umeåregionens gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategi 
 
Ärende 
Umeåregionrådet gav i februari 2019 Umeåregionens kommunchefsgrupp i 
uppdrag att ta fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för 
Umeåregionen.  
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från varje kommun tillsattes 
för att leda strategiarbetet. Resultat från olika medborgardialoger, SWOT-
analyser, workshops och lokala samtal har inarbetats i materialet. Det 
slutgiltiga strategiskrivandet har utförts av en inom arbetsgruppen utsedd 
skrivargrupp. 
 
Den gemensamma landsbygdsstrategin ska ses som vägledande för 
samarbete och samverkan mellan kommunerna i frågor som rör 
landsbygdsutveckling i Umeåregionen. De åtta fokusområden som lyfts fram 
i dokumentet pekar ut riktningen för samarbete och samverkan inom 
Umeåregionen när det gäller att stärka de värden, resurser och den 
attraktiva livsmiljö som våra landsbygder erbjuder.  
 
Dokumentet är inte avsett att ersätta kommunernas egna dokument, planer, 
strategier, målbilder eller beslut.  
 
Strategin i slutversion är godkänd vid Umeåregionrådets möte den 25 
februari 2021. Umeåregionrådet föreslår att respektive kommun antar 
dokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi 
Tjänsteskrivelse, Umeåregionen 
KSAU 2021-04-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen antas. 
_____ 
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KS § 55 Dnr 2020/000022 
 
Medborgarförslag från Anna Johansson om belysning 
motionsstråk Brån-Sunnanå 
 
Ärende 
Anna Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om belysning för 
motionsstråk Brån-Sunnanå. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i 
uppdrag att utreda om medborgarförslaget är genomförbart, uppskattad 
kostnad samt om det är möjligt att få statliga bidrag för det. Utredningen är 
nu genomförd. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anna Johansson 
Tjänsteskrivelse, Tore Forsberg 
KSAU 2021-04-06 § 47 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget läggs in på kommunens lista över ansökningar om 
vägbelysning.  
 
I september ska kommunstyrelsen besluta om nya riktlinjer för utbyggnad 
av vägbelysning. Förslaget kommer sedan behandlas tillsammans med de 
andra ansökningarna enligt de nya riktlinjerna. 
_____ 
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KS § 56 Dnr 2021/000035 
 
Medborgarförslag från Hans Olsson om förändrade 
parkeringsregler  
 
Ärende 
Hans Olsson har inkommit med ett medborgarförslag om att förändra 
parkeringsreglerna i Vännäs kommun. Olsson föreslår att datumparkering 
endast ska gälla på de gator som har parkeringsproblem. 
 
Kommunstyrelsen har i ett liknande ärende beslutat att inte förändra nu 
gällande parkeringsregler och att införandet av datumparkering med 
övervakning ska utvärderas med start 1 oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Hans Olsson 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
KSAU 2021-04-20 § 59 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås 
_____ 
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KS § 57 Dnr 2021/000073 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över vård- och 
omsorgsnämnden 2021 
 
Ärende 
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen 
beslutat att vård- och omsorgsnämnden ska delta på varje kommunstyrelse 
sammanträde för uppföljning av nämndens ekonomi och arbete med att 
hålla budget. Ulrica Westerlund, socialchef, föredrar ärendet. Prognosen för 
vård- och omsorgsnämndens helårsresultat är ett underskott om 3,4 
miljoner kronor. Underskottet är kopplat till Covid-19 relaterade kostnader.  
 
Kommunstyrelsen diskuterar vård- och omsorgsnämndens situation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson 
Budgetuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021-04 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att som en del av den interna kontrollen har 
kommunstyrelsen gjort en särskild uppföljning av vård- och 
omsorgsnämndens ekonomi och arbete med budget 2021 och det långsiktiga 
arbetet för ekonomi i balans. Uppföljning har skett skriftligt och muntligt. 
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnden satt in relevanta insatser: 

• Förvaltningen följer noga utvecklingen vad gäller pandemin och 
ställer om utifrån hur de nationella och regionala direktiven 
förändras med inriktningen att kunna minska kostnader kopplade 
till pandemiberedskapen samt den skyddsutrustning som krävs.  

• Vakanshållning av tjänster/vikariat där det bedöms vara 
genomförbart året ut. 

• Pågående process för att minska antalet platser på särskilt boende. 

• Genomlysning av LSS omsorgen för upparbetande av strategisk plan 
för kostnadseffektivisering.  

 
Kommunstyrelsen uppmuntrar nämnden att fortsätta arbetet.  
_____ 
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KS § 58 Dnr 2021/000083 
 
Revisionsgranskning av bokslut och årsredovisning 2020 
 
Ärende 
Den genomförda revisionsgranskningen visade att kommunen i allt 
väsentligt följer den lagstiftning som är tillämplig för årsredovisning och 
bokslut i en kommun. Granskningen visar att kommunen också i allt 
väsentligt följer RKR´s rekommendationer vad gäller hur årsredovisningen 
och förvaltningsberättelse ska vara upprättad.  
 
Några mindre avvikelser noterades. Kommunstyrelseförvaltningen 
instämmer i det som påtalats av revisorerna och det finns en plan för 
åtgärder. Det är främst nedanstående två områden som revisorerna haft 
synpunkter på. 

• Leasingavtal redovisas inte fullt ut korrekt. Arbetet med att redovisa 
leasingavtal korrekt påbörjades 2020 och kommer att fortgå under 
2021. 

• Det saknas koncerngemensamma mål. Koncerngemensamma mål 
kommer att ta fram i samband med budget och verksamhetsplan för 
2022-2024. 

 
Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning och bokslut 
Förslag till svar på revisionens granskning av årsredovisning och bokslut 
KSAU 2021-05-11 § 76 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen översänder upprättat förslag som svar på revisionens 
granskning av årsredovisning och bokslut 2020-12-31. 
_____ 
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KS § 59 Dnr 2021/000105 
 
Tertialbokslut 1, 2021, för kommunstyrelsen 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för 
kommunstyrelsen för perioden 2021-01-01 – 2021-04-30. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen uppvisar ett överskott jämfört med budget 
till och med april på 1,39 miljoner kronor. Politisk ledning uppvisar ett 
överskott på 1,3 miljoner kronor. Planering och utveckling uppvisar ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor medan Infrastruktur och Fastighet 
uppvisar större underskott för perioden. Prognosen för helåret är ett 0-
resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Henrik Åström och Birgitta Samuelsson 
Verksamhetsberättelse Tertial 1 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat tertialbokslut för kommunstyrelsen per 2021-04-30 fastställs 
enligt bilaga. 
_____ 
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KS § 60 Dnr 2021/000104 
 
Tertialbokslut 1, 2021, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsrapport/tertialrapport 1 avseende perioden januari- april 2021.  
 
Tertialrapporten ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Utfallet till och med april är ett resultat i stort sett enligt budget, ett 
marginellt överskott med 0,3 mkr. Prognosen för 2021 är en positiv 
avvikelse mot budget med 9,6 mkr. Resultatet prognosticeras till 22,8 mkr. 
De största prognostiserade avvikelserna jämfört med budget är inom vård- 
och omsorgsnämnden - 3,5 mkr och finansen + 13 mkr.  Underskottet inom 
vård- och omsorg, både vad gäller utfall och prognos, är kopplat till 
kostnader för hantering av Covid-19. Överskottet inom finansen beror 
främst på bättre skatteintäkter jämfört med budget. 
 
Tertialbokslut 1 har samverkats fackligt och samtliga fack är eniga med 
arbetsgivarens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Birgitta Samuelsson 
Delårsbokslut/tertialrapport 1.  
Volymutveckling tom april 
Investeringar tom april 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tertialbokslut 1 för Vännäs kommun fastställs enligt bilaga. 
_____ 
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KS § 61 Dnr 2021/000098 
 
Budget 2022–2023 och plan 2024 
 
Ärende 
Budgetberedningen överlämnar bifogat budgetförslag för budget 2022-2023 
och plan 2024. Förslaget innehåller driftbudget, investeringsbudget, 
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget. I förslaget framgår 
också övergripande mål samt direktiv och uppdrag till nämnderna för 
perioden. Förslaget innehåller också en beräkning på nivån resultat i 
förhållande till skatte och bidrag, soliditet samt självfinansieringsgrad för 
planerade investeringar. Budgeten bygger i huvudsak på faktorer kända 
2021-02-18 samt på ett beslut i kommunfullmäktige att anpassa budgetens 
storlek till standardkostnad + 7%. Budgeten bygger också på att 
prislappsmodellen används som grund för fördelning av ramar. 
 
Utöver standardkostnad + 7% finns några ytterligare politiska prioriteringar 
som presenteras i bilaga.  
 
Med bifogat budgetförslag förväntas resultatet uppgå till 3% av skatter och 
generella statsbidrag 2022, 2,5% 2023 och 2 % 2024. Alltså något högre än 
målet de senaste åren. 
 
Budgeten har samverkats fackligt och samtliga fack är eniga med 
arbetsgivarens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Birgitta Samuelsson 
Budget 2022-2023 och plan 2024 inklusive investeringar och 
prioriteringsunderlag 
KSAU 2021-05-11 § 77 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Fredrik Sandin, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, yrkar att prislappsmodellen ska gälla som teknisk ram och allt 
utöver den ska vara politiska prioriteringar. De föreslår att driftsbudgeten 
ska antas med följande ändringar: 
 
Plan- och miljönämnden 
Personalökning stryks. 
Ramar: 2022 - 11 959 tkr. 2023 - 11 752 tkr. 2024 – 11 537 tkr. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
200 tkr läggs till för ökat underhållsbidrag årligen 2022–2024.  
Anställning av kvalificerad handläggare stryks, besparing om 650 tkr. 
Ramar: 2022 – 94 619 tkr. 2023 – 93 090 tkr. 2024 – 91 238 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Posten ”anpassning av ram 2022” minskas till 3745 tkr.  
Ramar: 2022 – 285 410 tkr. 2023 - 285 411 tkr. 2024 - 283 507 tkr.  
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Vård- och omsorgsnämnden 
2000 tkr tillförs årligen 2022–2024 i en kvalitetssatsning inom 
äldreomsorgen. 
Ramar: 2022 - 222 840 tkr. 2023 – 225 413 tkr. 2024 – 226 794 tkr. 
 
Samma ledamöter yrkar även följande för investeringsbudgeten: 
1 miljon kronor avsätts för bredband i investeringsbudgeten för 2023, 
pengarna tas ur bufferten.  
 
1 miljon kronor avsätts årligen 2022-2024 till utbyggnad av vägbelysning, 
för 2022 tas 500 tkr ur buffert och 500 tkr tas ur posten infrastruktur 
generellt. För 2023 tas 200 tkr ur posten infrastruktur generellt, övriga 
pengar för 2023-2024 tas ur buffert.  
 
I budgeten för stora investeringar görs en satsning på en arena/aktivitetshus 
med projektering och byggstart 2023. Investeringsbudgeten stora 
investeringar utökas: 2023: 4 miljon kronor, 2024: 8 miljoner kronor, 2025: 
8 miljoner kronor.   
 
Jan Nilsson, M, och Anna Frej, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till budget.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut för driftbudget, Anders 
Nilsson, C, med fleras förslag till beslut och Anna Frej, S, och Jan Nilssons, 
M, förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Frej, S, och Jan Nilssons, M, 
förslag.  
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut för investeringsbudget, 
Anna Frej, S, och Jan Nilssons, M, förslag och Anders Nilsson, C, med fleras 
ändringsförslag Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Frej, S, och Jan Nilssons, M, 
förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Budgeten antas enligt bilaga. 
 
Reservationer 
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Fredrik Sandin, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för egna 
förslag.  
_____ 
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RESERVATION till ärende 2021/98 vid Kommunstyrelsen sammanträde 210524. 

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande att i investeringsbudgeten 2023 avsätta 1 
miljon för fortsatt medfinansiering av utbyggnad av bredbandsnätet utanför tätorten 
 
Grunder. 
Vi satsar 1 miljon till medfinansiering av bredbandsutbyggnad. Vikten av en 
fungerande internetuppkoppling har på grund av pandemin synliggjorts och att 
ha till gång till bredband kommer att vara en självklarhet oavsett var man bor. Vi 
har en bra tillgång på bredband i kommunen men vi kan inte nöja oss med det 
utan arbetet måste fortgå 
 
Vi vill med vårt yrkande säkerställa att byggandet av bredband finns med i 
budgeten 2023  
 
Vi reserverar oss även till förmån för eget yrkande att avsätta i investeringsbudgeten 1 
miljon årligen 2022-2023-2024 till byggande av vägbelysning 
 
Grunder. 
Att ha en upplyst väg för att säkerställa trygghet och säkerhet när man använder 
sig av vägnätet i områden med bostäder är för de flesta en självklarhet, även när 
man inte befinner sig i tätorten. Vännäs kommun har under en lång tid samlat 
önskemål om investering av belysning i byarna i en prioriteringslista som under 
många år blivit liggande utan åtgärder på grund av avsaknad av medel i 
investeringsbudgeten. 
 
 Vi vill med vårt yrkande säkerställa att byggandet av vägbelysning finns med i 
budgeten 2022-2023 plan 2024 
 
Vi reserveras oss alltså till förmån för eget yrkande  
 

 

Anders Nilsson Hanna Lundberg Fredrik Sandin 
Anders Nilsson (C )          Hanna Lundberg (C)            Fredrik Sandin (C) 

Hans-Inge Smetana 
Hans-Inge Smetana (KD)       
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KS § 62 Dnr 2021/000100 
 
Riktlinje för försäljning av lös egendom 
 
Ärende 
Ett förslag till riktlinje för försäljning av lös egendom har tagits fram i syfte 
att underlätta återanvändning och samtidigt följa de regler som gäller i de 
olika situationerna.  
 
Riktlinjerna reglerar både intern och extern försäljning / återbruk av lös 
egendom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Birgitta Samuelsson 
Förslag till riktlinje för försäljning av lös egendom 
KSAU 2021-05-11 § 78 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinjer för försäljning av lös egendom antas. 
_____ 
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KS § 63 Dnr 2021/000090 
 
Revidering av tomttaxa 
 
Ärende 
Nuvarande taxa vid försäljning av tomter för flerbostadshus behöver 
justeras för att anpassas till rådande marknadsvärden inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg 
Förslag till reviderad tomttaxa  
KSAU 202105-11 § 72 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslagen revidering av tomttaxa för flerbostadshus godkänns. 
Ny tomttaxa ska gälla fr.o.m. 2021-09-01. 
_____ 
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KS § 64 Dnr 2021/000091 
 
Taxa för pendlarparkering 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till avgifter för 
pendlarparkeringar och andra offentliga parkeringsplatser med 
motorvärmare respektive laddstolpe som i huvudsak motsvarar uppkomna 
kostnader för anläggning, drift och underhåll av parkeringsytorna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tore Forsberg 
Förslag till parkeringstaxa 
KSAU 2021-05-11 § 73 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Föreslagen taxa för pendlarparkeringar m.fl. godkänns. 
 
Taxan ska gälla fr.o.m. 2021-09-01. 
 
_____ 
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KS § 65 Dnr 2016/000183 
 
Steg 2 i bolagisering av kommunens fastigheter, bolagisering av 
fastighetsavdelningen 
 
Ärende 
Vännäs kommun har beslutat om en viljeinriktning för bolagisering av 
kommunens fastighetsbestånd. Två tredjedelar av viljeinriktningen är 
implementerad där den återstående tredjedelen avser 
fastighetsavdelningen. 
  
VD har arbetat fram ett beslutsunderlag där kommunen hyr ut berörda 
lokaler till bolaget som därefter hyr tillbaka lokalerna till kommunen. 
Genom hyresmodellen kan kommunfullmäktiges syfte implementeras utan 
att orsaka betydande transaktionskostnader. Kortfattat är bolagets uppgift 
att förvalta och upprätthålla befintliga funktioner i fastighetsbeståndet. Om- 
till- eller nyproduktioner budgeteras fortfarande av kommunen och avropas 
till bolaget genom separata beställningar. Tilläggsbeställningar hanteras 
självständigt av bolaget som säljer byggtjänster till kommunen samt 
upphandlar externa konsulter och entreprenörer utifrån 
beställningsskrivelse.  
 
Bolagets bedömning är att hyresmodellen ger synergier med bolagets 
befintliga fastighetsorganisation och kommer förbättra strukturen och 
kommunikationen mellan bolag och de olika kommunala förvaltningarna.  
 
Sammanfattningsvis bedöms den ökade kostnaden för kommunen till cirka 
2,6 mkr. Då fastighetsavdelningen historisk sett har överskridit sin budget 
med cirka 1,5 mkr per år blir dock den mer realistiska ökade årskostnaden 
för kommunen cirka 1,1 mkr. 
 
Ärendet har samverkats fackligt. Vision är eniga med arbetsgivarens förslag. 
Kommunal är oeniga med förslaget och anser att fastighetsavdelningen 
fortsatt ska ligga under kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Per Lundqvist 
Protokoll facklig förhandling enligt MBL § 11 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs kommun godkänner att verksamhetsgrenen 
”Fastighetsavdelningen” överlåts till Fastighetstjänster i Vännäs AB för en 
köpeskilling om 1 krona. 
 
Vännäs kommun godkänner samtliga hyreskontrakt om cirka 44 mkr där 
kommunen är hyresgäst till Fastighetstjänster i Vännäs AB. 
 
Vännäs kommun godkänner samtliga hyreskontrakt om cirka 17,2 mkr där 
kommunen är hyresvärd till Fastighetstjänster i Vännäs AB 
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Vännäs kommun godkänner att Fastighetstjänster i Vännäs AB får en 
borgensram om 40 mkr för att hantera underhållsinvesteringar under 
kontraktstiden. 
 
Vännäs kommun godkänner att presenterade hyresavtal i 2021 års 
kostnadsnivå indexeras med 75 procentenheter av 2022 års PKV-index för 
att motsvara 2022 års kostnadsnivå. 
_____ 
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KS § 66 Dnr 2021/000094 
 
Utvecklingsbidrag 2021 
 
Ärende 
11 föreningar har sökt utvecklingsbidrag 2021. Totalt finns det 150 000kr att 
fördela. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström 
Sammanställning utvecklingsbidrag 2021 
KSAU 2021-05-11 § 67 
 
Ärendets behandling 
Anders Nilsson, C, deltar inte i beslutet på grund av jäv. Fredrik Sandin, C, 
deltar i hans ställe.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning. 
_____ 
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KS § 67 Dnr 2021/000095 
 
Drift- och lokalbidrag 2021 
 
Ärende 
26 ansökningar för drift- och lokalbidrag för 2021 har inkommit. Totalt 
finns det 300 000kr att fördela. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström 
Sammanställning Drift- och lokalbidrag 2021 
KSAU 2021-05-11 § 68 
 
Ärendets behandling 
Anders Nilsson, C, deltar inte i beslutet på grund av jäv. Fredrik Sandin, C, 
deltar i hans ställe.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning. 
_____ 
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KS § 68 Dnr 2021/000010 
 
Bygdeavgiftsmedel 2021 
 
Ärende 
Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och 
förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter. Syftet med bygdemedlen 
är främst att motverka skador som vattenregleringen i älvarna medfört/kan 
medföra, till exempel uppbyggnad av vallar. I mars 2021 fastställde 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 års handlingsplan. Handlingsplanen 
ligger till grund för beslut i ärendet. 
 
11 ansökningar har kommit in för 2021 års fördelning. Kommunens 
disponibla ram för bygdemedel är 1 215 045 kr detta år. Ansökningar i 
prioritet 1 och prioritet 2 omfattar tillsammans 1 087 563 kr. Ansökningarna 
som hör till prioritet 1 och prioritet 2 har tagits separata beslut om att de ska 
täckas av bygdemedel för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström 
Sammanställning Bygdeavgiftsmedel 2021 
KSAU 2021-05-11 § 69 
 
Ärendets behandling 
Anders Nilsson, C, och Per Nyström, V, deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
I Anders Nilssons, C, ställe deltar Fredrik Sandin, C. I Per Nyströms, V, 
ställe deltar Bengt-Erik Näslund, V. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fördelning av bygdemedel fördelas till: 
Prioritet 1 – Intecknade medel för invallning Brån, Strand, Berg med 746 
142 kr. 
Prioritet 2 – medfinansiering av offentliga projekt med 341 421 kr. 
Prioritet 3 – fördelas till Vännäs skytteförening, Vännfors tennisklubb, 
Vännäs skidklubb och Drakarna Hjoggsjö intresseförening enligt bilaga.  
 
För besluten gällande Vännfors tennisklubb och Vännäs skidklubbs projekt 
beslutar kommunen att bidra till investeringen med 90 % av kostnaden men 
maximalt 23 000 kr respektive 24 000 kr. 
_____ 
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KS § 69 Dnr 2021/000070 
 
Vännäs kommuns rätt att förbjuda vistelse i en park, en badplats 
eller annan liknande plats (pandemilagen, Covid-19)  
 
Ärende 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Regleringen trädde i kraft den 11 
mars 2021. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om beslutsrätten enligt förordningen ska 
överlåtas till styrelsen eller annan nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
KSAU 2021-04-20 § 60 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten enligt förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 till kommunstyrelsen. Beslut fattade enligt 
förordningen ska meddelas till kommunfullmäktige. Beslutanderätten 
villkoras med att beslut om vistelseförbud inte får gälla mer än 21 dagar. 
Vistelseförbud kan förlängas genom senare beslut.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar beslutsrätten till kommunstyrelsens 
arbetsutskott under förutsättning att kommunfullmäktige överlåter 
beslutsrätten till kommunstyrelsen. 
_____ 
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KS § 70 Dnr 2021/000030 
 
Upphävande av belöningspolicy 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2009 beslutades att 
anta en belöningspolicy för Vännäs kommun. I policyn framgår att alla 
medarbetare inom Vännäs kommun ges möjlighet att lämna in 
förbättringsförslag och således ha chansen att bli belönade med 5000 
kronor och ett intyg för förslaget. 
 
Belöningspolicyn har belönat förbättringsförslag tre gånger under åren 
2010-2012 och har sedan 2013 varit inaktiv. Policys som inte används bör 
antingen upphävas eller aktualiseras.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att belöningspolicyn upphävs. 
 
Ärendet har samverkats fackligt och facken är eniga med arbetsgivarens 
förslag att upphäva belöningspolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anneli Eriksson och Daniel Theander 
Belöningspolicy Vännäs kommun 
KSAU 2021-04-20 § 61 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Belöningspolicyn upphävs. 
 
_____ 
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KS § 71 Dnr 2019/000193 
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L om att utreda ytterligare trygghetsboenden 
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana KD och Monica Wahlström, L, inkom 
den 6 december med en motion om att ge Vännäs Fastigheter i uppdrag att 
utreda möjligheten till ytterligare trygghetsboenden. Motionen har varit 
remitterad till Vännäs Fastigheter som har lämnat ett remissvar.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L. 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
Remissvar Vännäs Fastigheter AB 
KSAU 2021-05-11 § 79 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, yrkar att Vännäs Fastigheter AB ges i uppdrag att utöka antalet 
bostäder med möjlighet till trygghetsboende. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs Fastigheter AB ges i uppdrag att utöka antalet bostäder med 
möjlighet till trygghetsboende. Motionen anses därmed vara besvarad.  
_____ 
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KS § 72 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
Kommunchef Karolina Johansson informerar om det aktuella Covid-19 läget 
och hur kommunen arbetar för att hantera det. Vännäs kommun arbetar 
fortsatt i stabsläge för att hantera smittläget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen tagit mot information om det 
aktuella Covid-19 läget.  
_____ 
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KS § 73 Dnr 2021/000002 
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-04-23 
Protokoll Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 2021-04-12 
Årsredovisning och revisionsrapporter för verksamhetsåret 2021, 
Samordningsförbundet Umeåregionen 
Portföljsredovisning april 2021 
Protokoll Primärkommunala beredningen 2021-04-29 
Minnesanteckningar Beredningen för regional utveckling, 2021-04-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 74 Dnr 2021/000007 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegeras beslutanderätt i vissa 
frågor till utskott, ordförande eller tjänstemän. Beslut tagna enligt denna 
delegationsordning ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Malin Österlund 
Delegationsbeslut Katarina Häggström 
Delegationsbeslut Anna Frej 
Delegationsbeslut Tore Forsberg 
KSAU 2021 § § 39, 40, 43, 62 och 63 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna 
_____ 
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KS § 75 Dnr 2021/000012 
 
Ledningsgruppens rapport 2021 
 
Ärende 
Ledningsgruppen informerar om kommunens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledningsgruppens rapport läggs till handlingarna. 
_____ 
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