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KSAU § 112 Dnr 2022/000026 
 
Slutkostnadsredovisningar för byggtjänster utförda av Vännäs 
Fastigheter AB under 2022 
 
Ärende 
Fastighetstjänster i Vännäs AB har per dagens datum tilldelats 19 stycken 
byggtjänstuppdrag från Vännäs kommun om totalt cirka 94 mkr som håller 
på att färdigställas. I enlighet med den kommunala investeringsprocessen 
ska bolaget alltid slutkostnadsredovisa avslutade byggprojekt till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I nuläget har bolaget i princip avslutat fem 
olika byggprojekt;  
* Ombyggnad bagarstuga vid campingområdet 
* Skärmtak vid Fordonshus 3 för Liljaskolan  
* Köksåtgärder vid förskolan Ögonstenen 
* Bassängtäckning vid Vännäsbadet 
* Om- och tillbyggnation av lokaler till Liljaskolan.  
 
De fem byggprojekten har ett sammanlagt budgeterat investeringsutrymme 
om cirka 27 mkr. Utfallet blev cirka 28,9 mkr vilket innebär en 
budgetavvikelse om cirka 1,9 mkr. En del av avvikelsen avser en 
kompensation till entreprenören för merkostnader gällande onormala 
materialkostnadsfördyringar om sammanlagt cirka 914 tkr. Bolaget och 
entreprenören har efter förhandlingar nått en överenskommelse att dela på 
merkostnaden vilket då belastar byggprojektet med 407 tkr under 
förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den.  
 
På sammanträdet ger Per Lundqvist, VD på fastighetstjänster AB även en 
redogörelse för de pågående byggprojekten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2022-11-13 
Bilaga: Pågående byggtjänstuppdrag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner överenskommelsen om 
kostnadsdelning gällande onormala materialprisökningar för om- och 
nyproduktion av undervisningslokaler för Liljaskolan om 914 tkr där 
kommunens kostnad blir 50 % eller 407 tkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samtliga fem 
slutkostnadsredovisningarna och lägger informationen gällande övriga 
pågående byggtjänstprojekt till handlingarna. 
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KSAU § 113 Dnr 2021/000157 
 
Bygdeavgiftsmedel 2022 - beslut om fördelning 
 
Ärende 
Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och 
förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter. I november 2021 
fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 års handlingsplan. 
Handlingsplanen ligger till grund för beslut i ärendet. 
 
12 ansökningar har kommit in för 2022 års fördelning. Kommunens 
disponibla ram för bygdemedel är 2 100 325 kr detta år (varav 1350 tkr 
tilldelade 2022 och ca 750 tkr överfört från tidigare år). Ansökningen som 
hör till prioritet 2 har tagits separata beslut om att de ska täckas av 
bygdemedel för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström, 2022-11-15 
Sammanställning av ansökningar 
Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2022 
Lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
Förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 
 
Ärendets behandling 
Hans-Inge Smetana, KD, anmäler jäv och deltar ej i ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Bygdemedel för 2022 utbetalas enligt upprättad sammanställning. För 
beslutet gällande Vännäs motormuseums projekt avseende sågverket bidras 
till investeringen med 90 % av kostnaden, maximalt 34 978 kr. 
 
699 991 kr sparas för att möjliggöra finansiering av projektet invallning 
Östra Spöland som planeras åren 2023-2025. 
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KSAU § 114 Dnr 2022/000165 
 
Bygdeavgiftsmedel 2023 - beslut om handlingsplan 
 
Ärende 
Bygdeavgiftsmedel är en årlig avgift som betalas till länsstyrelsen av den 
som har tillstånd till vattenverksamhet. Syftet med avgiften är att förebygga 
och kompensera för de skador och den påverkan som vattenverksamheten 
och regleringen av älvarna medför.  
 
Bygdeavgiftsmedel kan sökas och användas för ändamål som främjar 
näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 
 
I Vännäs kommuns Handlingsplan för Bygdeavgiftsmedel 2023 föreslås 
bidrag lämnas till ansökningar som uppfyller krav i antingen Vännäs 
kommuns vision, strategiska plan och mål för Vännäs kommun eller 
Regional Utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till handlingsplan 
för Bygdeavgiftsmedel 2023 har upprättats som bör fastställas. Enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning har arbetsutskottet delegerats 
uppgiften att fastställa handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-14, Peter Lundström 
Förslag till handlingsplan för Bygdeavgiftsmedel 2023 
Handbok för bygdeavgiftsmedel 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Handlingsplanen för år 2023 godkänns och skickas till Länsstyrelsen i 
Västerbotten för fastställande.  
_____ 
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KSAU § 115 Dnr 2022/000166 
 
Föreningsstipendium 2022 
 
Ärende 
För att stödja och uppmuntra förtjänstfull ideell verksamhet inom 
föreningslivet utser kommunstyrelsen i Vännäs ett stipendium på 10 000 kr. 
Stipendiet utdelas vid årets sista kommunfullmäktige. 
 
Föreningsstipendiet kan tilldelas en enskild eller en grupp av enskilda som 
är verksam inom en förening i Vännäs kommun. Stipendiet kan också 
tilldelas en förening som är registrerade i kommunens föreningsregister.  
 
I år inkom sju nomineringar till stipendiet. 
 
På sammanträdet presenterar föreningsutvecklare Peter Lundström 
kommunstyrelseförvaltningens förslag till stipendiat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2022-11-14 
Inkomna förslag till stipendiater 2022 
Tidigare stipendiater 
 
Ärendets behandling 
Hans-Inge Smetana, KD, anmäler jäv och deltar ej i ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lennart Olofsson, Göran Jonsson och Sverker Forsgren, engagerade i 
Vännäs Motormuseum, tilldelas Vännäs kommuns föreningsstipendium 
2022 med motiveringen:  
 
Lennart, Göran och Sverker har varit motorn i arbetet med att skapa ett 
unikt motormuseum i vår kommun. Vännäs motormuseum är ett museum 
med många värdefulla alster med tydlig koppling till Vännäs kommun och 
Vännäs historia som har bevarats till kommande generationer.  
_____ 
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KSAU § 116 Dnr 2022/000167 
 
Information om styrel 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 november 2022 
deltar beredskapshandläggare Malin Österlund för att ge information om 
styrel - vad det är, hur långt Sverige har kommit i planeringsomgången samt 
vad som är gjort i Vännäs kommun. 
 
Hon berättar att Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under 
vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och 
elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera 
samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling 
(MKF).  Såväl statliga myndigheter som kommunala har sänt in listor på 
deras samhällsviktiga verksamheter. Länsstyrelsen är involverad för 
rangordning och den 1 augusti 2023 ska länsstyrelserna skicka respektive 
läns beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät. Syftet med detta 
arbetet är att se till att de viktigaste verksamheternas el stängs ner sist och 
kopplas på först för att kunna hålla igång den samhällsviktiga 
verksamheten.  
 
I dagsläget har ett fåtal av verksamheterna reservkraft och inventering pågår 
av vilka fler som kan behöva det.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen om styrel läggs till handlingarna.  
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https://sign.visma.net/sv/document-check/9a7b111e-9776-4bdf-b125-baf235b306df

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(14) 

2022-11-21 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 117 Dnr 2020/000107 
 
Medborgarförslag från Sebastian Rydenfalk om åtgärder mot 
buskörning i Vännäs centrum 
 
Ärende 
Den 13 maj 2020 inkom Sebastian Rydenfalk med ett medborgarförslag 
angående buskörning i centrala Vännäs. Rydenfalk beskriver hur 
buskörningen stör boende i området under kvällar och nätter och föreslår 
olika åtgärder på kort och lång sikt för att komma till rätta med problemet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020, § 71, att ärendet väcks och 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Sedan medborgarförslaget inkom har kommunen och polisen gemensamt 
gjort olika åtgärder som har koppling till målgruppen motorburen ungdom. 
Detta handlar bland annat om regelbundna träffar mellan kommun/polis 
och ungdomarna med vårdnadshavare, fler poliskontroller samt en 
”motorgård” som ungdomarna kan vara i en kväll per vecka. Ytterligare 
åtgärder planeras. Problem med störningar och buskörning är inte borta, 
men den sammantagna uppfattningen från både polis och kommun är att 
buskörningen i centrala Vännäs har minskat sedan medborgarförslaget 
skickades. Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att dessa 
åtgärder har gett effekter och att medborgarförslaget därmed ska anses som 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag från Sebastian Rydenfalk angående 
buskörning, Henrik Åström, 2022-11-11 
Tjänsteskrivelse angående motion kring särskild plats för körande av epa-
traktorer/mopeder mm. Henrik Åström, 2020-06-17 
Kommunfullmäktige 2020-06-08, § 71 
Medborgarförslag 2020-05-13, Sebastian Rydenfalk 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att de åtgärder som vidtagits och som 
kommer att fortsätta har gett effekter när det gäller att minska störningar i 
centrala Vännäs på grund av buskörning.  
Därmed ses medborgarförslaget som besvarat. 
_____ 
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KSAU § 118 Dnr 2022/000001 
 
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi per 2022-10-31. Uppföljningen är skriftligt 
och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger 
den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott med 4,7 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett 
överskott om 3,5 mkr.  
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KSAU § 119 Dnr 2022/000002 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp kommunstyrelsens ekonomi 
per 2022-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska 
redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 9,7 
mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 3,9 
mkr.  
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KSAU § 120 Dnr 2022/000003 
 
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Liljaskolans styrelses ekonomi 
per 2022-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, Liljaskolans styrelse 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om Liljaskolans styrelses verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att Liljaskolans styrelse redovisar ett överskott med 
1,6 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 0,5 
mkr.   
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KSAU § 121 Dnr 2022/000004 
 
Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp plan- och miljönämndens 
ekonomi per 2022-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas 
vid befarat underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, plan- och miljönämnden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om plan- och miljönämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att plan- och miljönämnden redovisar ett överskott 
med 0,5 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott 
om 0,4 mkr.   
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KSAU § 122 Dnr 2022/000005 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp vård- och omsorgsnämndens 
ekonomi per 2022-10-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan 
bifogas vid befarat underskott. 
 
Vård- och omsorgsnämnden deltog senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 september 2022 för att ge en uppföljning av sin 
ekonomi på grund av prognostiserat underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, vård- och omsorgsnämnden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att vård- och omsorgsnämnden redovisar ett 
underskott med 10,7 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helåret är 
ett underskott om 8,7 mkr.  
 
Nämnden har inte bifogat åtgärdsplan. Arbetsutskottet uppmanar vård- och 
omsorgsnämnden att fortsätta arbeta för att hålla budget på helår.  
_____ 
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KSAU § 123 Dnr 2022/000006 
 
Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning 2022 för hela 
kommunen 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi. En uppföljning av kommunens samlade ekonomi 
görs utvalda månader och redovisas antingen i kommunstyrelsen eller i dess 
arbetsutskott, beroende på när i månaden sammanträdena sker. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Vännäs kommuns samlade 
ekonomi per 2022-10-31. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning, Vännäs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att kommunen inklusive finansen redovisar ett 
överskott med 16,5 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett 
överskott om 25,5 mkr.   
_____ 
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