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KS § 102 Dnr 2022/000007 
 
Information om arbetet för att stärka platsen Vännäs 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2022 deltar turism- 
och näringslivsutvecklare Emelie Höglander och kommunikatör Sofia 
Tjärnström för att informera om arbetet med att stärka platsen Vännäs - 
dels platsmarknadsföring, men även på andra sätt för att utveckla 
identiteten. Målet med arbetet är att attrahera människor och företag, skapa 
hållbar tillväxt, underlätta för kompetensförsörjningen och bygga stolthet 
kring platsen Vännäs.  
 
Kommunens arbete för att stärka platsen har flera syften, dels att bygga ett 
starkt platsvarumärke, dels för att kommunen är beroende av att vara en 
attraktiv plats och för att många människor aktivt väljer var de vill bo. 
Tillväxthjulet visar att en attraktiv miljö, öppen livsmiljö och bra 
bostadsmarknad ger ökad inflyttning som ger fler investeringar, nya företag 
och bättre arbetsmarknad, ökade skatteintäkter och mer välmående 
kommun. De berättar om olika parametrar som skapar en attraktiv plats och 
hur Vännäshandlarna ekonomiska förening arbetar utifrån det inom tre 
olika temaområden - marknadsföring affärsutveckling och fysisk planering. 
Under 2022 pågår ett projekt för platsutveckling av handel och service för 
att på lång sikt skapa en gemensam målbild och strategi för hur centrum ska 
utvecklas och bli mer attraktivt för att bidra till expansioner och tillväxt, 
fylla tomma lokaler och locka fler besökare. 
Vidare berättar de om olika marknadsföringsinsatser som skett under året, 
till exempel podd, en satsning på besöksmål inom Umeåregionen utanför 
Umeå och utveckling av Vännäskortet.   
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Information om arbetet för att stärka platsen Vännäs läggs till handlingarna.  
_____ 
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KS § 103 Dnr 2022/000161 
 
Hantering av överskott i samband med årsbokslut 2022 genom 
inlösen av individuella pensionsrätter (IPR)  
 
Ärende 
Delårsbokslut 2022 redovisar en positiv prognos på närmare 45 mkr. 
Kommunens nuvarande pensionsförvaltare KPA erbjuder möjlighet att 
betala av på pensionsskulden genom inlösen av individuella pensionsrätter 
(IPR). Inlösen innebär att kommunen löser ut specifika årskullar ur 
pensionsåtagandet. Antalet årskullar som kan lösas in beror på storleken på 
beloppet som kommunen avsätter till ändamålet. Utifrån det valda beloppet 
skriver kommunen ett avtal med pensionsförvaltare och specificerar vilka 
årskullar som inlösts.  
 
Effekten av försäkringsinlösen är att framtida betalningsströmmar till 
pensionsutbetalningar minskas och pensionsskulden likaså. Eftersom en 
inlösen ger effekt på resultatet krävs att fullmäktige tar ett beslut om 
försäkringsinlösen ska ske och till vilket belopp. Föreslaget belopp för 
försäkringsinlösen är 20 mkr (25 mkr inkl. löneskatt). Det föreslagna 
beloppet för försäkringsinlösen är ungefär hälften av det förväntade 
resultatet 2022. Det innebär att det finns marginal för eventuella 
kostnadsökningar som kan komma att ske under återstående tertial. Utifrån 
kommunens likviditetsläge kan inte något högre belopp lösas in då risken 
för nyupplåning ökar. Likviditeten i kommunen har reducerats genom lösen 
av ett lån på 35,4 mkr per den sista oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 
förslår att kommunfullmäktige beslutar  att avsätta 25 mkr av resultat för 
2022 till försäkringsinlösen av individuella pensionsrätter (IPR). 
 
På sammanträdet deltar Henrik Arenbro och Dan Zetterberg från Söderberg 
och Partners som haft i uppdrag att analysera kommunens pensionsskuld 
och lämnar en redovisning av sin analys. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av Söderberg & Partners 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17, Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs kommun avsätter 25 mkr av resultat för 2022 till försäkringsinlösen 
av individuella pensionsrätter (IPR). 
_____ 
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KS § 104 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. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport per november 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av 
ledningsgruppens rapport. 
_____ 
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KS § 105 Dnr 2022/000085 
 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 
Ärende 
I juni behandlade fullmäktige ett förslag till riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. Ärendet återremitterades för att förtydliga vem 
dokumentet gäller för samt hur information om denna riktlinje ska nå 
invånarna. Kommunstyrelseförvaltningen har nu reviderat förslaget utifrån 
återremissen. 
 
Enligt lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk ska varje 
kommun ha antagna mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 
Vännäs kommun saknar idag ett sådant dokument. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Riktlinjerna förtydligar 
nämndernas ansvar för det minoritetspolitiska arbetet och anger vad som 
behöver göras för att Vännäs kommun ska leva upp till de krav som ställs i 
olika lagar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 100 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2022-10-12 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 55 
Förslag – Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
Lag (2009:74) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas. 
_____ 
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KS § 106 Dnr 2021/000097 
 
Medborgarförslag från Malin Karlsson och Stina Thysell Persson 
om inomhusarena för evenemang.  
 
Ärende 
Den 4 maj 2021 inkom Malin Karlsson och Stina Thysell Persson med ett 
medborgarförslag om en evenemangsarena. Kommunfullmäktige beslutade 
den 7 juni 2021 att ärendet väcks och överlämnas till Kommunstyrelsen.  
 
Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden lyft behov av en större 
idrottshall på Vegaskolan utifrån att nuvarande idrottshall inte räcker för 
skolans behov med ett ökat elevantal. Det finns i nuläget inget beslut om hur 
en ny hall ska vara utformad och var den ska vara placerad. 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2022 att uppdra åt förvaltningen 
utreda frågan om ny idrottshall. Utredningen som genomförs under hösten 
2022 ska både belysa skolans behov av idrottshall och föreningslivets 
önskemål kring evenemangsarena/matcharena. Utifrån kommunstyrelsens 
beslut om en utredning i frågan föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget ses som besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 98 
Tjänsteskrivelse, Henrik Åström, 2022-10-11 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-20, § 81 
Tjänsteskrivelse, utredning ny idrottshall, Henrik Åström, 2022-06-14 
Protokoll lommunfullmäktige 2021-06-07, § 60 
Medborgarförslag 2021-05-04, Malin Karlsson och Stina Thysell Persson 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förutsättningarna för en evenemangsarena kommer utredas inom ramen 
för det utredningsuppdrag som kommunstyrelsen beslutade om den 20 juni 
2022. Därmed ses medborgarförslaget som besvarat. 
_____ 
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KS § 107 Dnr 2022/000156 
 
Vintervägsunderhåll på enskilda vägar som kommunen sköter 
om - reglering 2022 
 
Ärende 
På grund av att SVEVIA tappat sitt uppdrag åt Trafikverket och att den nya 
entreprenören inte kunde ta på sig vinterunderhållet på enskilda vägar så 
försvann samordningsvinsterna. Detta har inneburit att kostnaden för att 
sköta vinterunderhållet har stigit avsevärt vilket blivit en extra börda för 
vägföreningarna.  
 
Mot bakgrund av detta avsatte kommunen ytterligare 600 000 kronor till 
enskilda vägar där beslutet blev att för 2021 års slutreglering skulle dessa 
extra medel om 600 000 kronor bekosta jourersättningen dvs kommunen 
tar kostnaden för jourersättningen. 
 
Inför vintern 2022/2023 har index stigit kraftig vilket medfört att 
jourersättningen höjts till totalt 685 000 kronor per år (14,1%). Vidare har 
sandning och plogning stigit med 26,9%. 
 
Den 12 oktober i år hade Infrastrukturavdelningen att möte med utsedda 
företrädare för vägföreningarna där man förutsätter att kommunen 
fortsätter med att betala jourersättningen. Vägföreningarna anser de de 
drabbas hårt när sandning och plogningskostnaderna stigit med 27 % och 
att det inte finns utrymme för vägföreningarna att även bekosta 
jourersättningen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att slutreglering av enskilda 
statsbidragsvägar 2022 som kommunen sköter om avseende 
vinterunderhåll innebär att höstens jourersättning betalas av kommunen 
och finansieras av extra medel som tillskjuts om 685 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet diskuterade ärendet vid sitt sammanträde den 1 november 
2022 men lämnade inget förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 102 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25, Malin Bohlin 
Uträkning kostnader 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag om att 
slutregleringen av enskilda statsbidragsvägar tas från kommunstyrelsens 
buffert för 2022. 
Hon föreslår även att denna hantering gäller avtalsperioden ut och att 
kommunchef ges i uppdrag att under 2023 ta fram ett förslag till en 
långsiktig lösning för hanteringen av skötsel av de enskilda vägarna. 
 
            forts 
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forts KS § 107 
 
 
Ärendets behandling 
Erik Fastevik, C, och Anders Nilsson, C, deltar ej i ärendets på grund av jäv. 
Ingmarie Lindqvist, C, och Patricia Riselius, C, tjänstgör istället för dem. 
Hanna Lundberg, C, är justerare istället för Anders Nilsson, M, på denna 
punkt.    
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Anna Frej, S, till beslut, 
dels om slutregleringen i år, dels under återstående avtalsperiod och dels ett 
uppdrag om utredning för en långsiktig lösning.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen hur den ställer sig till förslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Slutregleringen på 680 tkr för jourersättning av enskilda statsbidragsvägar 
2022 som kommunen sköter om avseende vinterunderhåll betalas av 
Vännäs kommun. Medel tas från kommunstyrelsens buffert för 2022. 
Denna hantering gäller avtalsperioden ut.  
 
Kommunchef ges i uppdrag att under 2023 ta fram ett förslag till en 
långsiktig lösning för hanteringen av skötsel av de enskilda vägarna. 
_____ 
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KS § 108 Dnr 2022/000153 
 
Östen Berglunds ungdomsstiftelse, utdelning 2022 
 
Ärende 
Östen Berglunds ungdomsstiftelse riktar sig till att ge barn och ungdomar en 
meningsfull fritid fri från tobak, droger och alkohol. Mottagare av medel ur 
stiftelsen kan vara enskild under 20 år, grupp av enskilda under 20 år eller 
förening som har, eller planerar att starta, verksamhet som riktar sig till 
barn och ungdomar under 20 år. Mottagare av medel ska vara folkbokförda i 
Vännäs kommun och föreningar ska vara registrerad i Vännäs kommun 
och/eller ha verksamhet i Vännäs kommun, för att beviljas medel. Stiftelsen 
kan i år fördela 490 000 kr. 
 
En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelseförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt Liljaskolan har berett 
ansökningarna och lämnat ett förslag till fördelning utifrån olika kriterier. 
Totalt har 13 ansökningar kommit in. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 108 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2022-10-20 
Sammanställning av ansökningar och förslag till fördelning från 
arbetsgruppen. 
Gåvobrev Östen Berglund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Fördelning av Östen Berglunds ungdomsstiftelse fastställs enligt upprättat 
förslag. 
_____ 
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KS § 109 Dnr 2022/000155 
 
Sammanträdestider för KF, KS och KSAU för 2023 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdestider för 2022. Sammanträdestiderna är framtagna i 
samarbete med kommunens ekonomer för att kunna optimera den 
ekonomiska uppföljningen. Vissa lagstadgade tidsfrister är även de grund 
till de föreslagna tiderna, samt när olika helgdagar inträffar, främst under 
vårterminen.   
 
Varje nämnd ska fastställa sina egna sammanträdestider men då merparten 
av alla ärenden i fullmäktige först ska behandlas i kommunstyrelsen är 
datum för dessa sammanträden beroende av varandra och förvaltningen 
föreslår därför att fullmäktige fastställer tiderna för både fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott kan sedan på 
egen hand ändra/lägga till/ta bort sina egna sammanträden om behov 
skulle uppstå under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 107 
Förslag till sammanträdestider 2023 för KF, KS, KSAU 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott för 2023 fastställs. 
_____ 
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KS § 110 Dnr 2022/000150 
 
Revisionsgranskning av delårsrapport, T2, 2022 
 
Ärende 
Kommunens revisorer har granskat Vännäs kommuns delårsrapport (T2) 
2022. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och instämmer till 
övervägande del i de iakttagelser och rekommendationer som beskrivs.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att delårsrapporten är 
upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Rapporten 
lyfter fram några iakttagelser med åtföljande bedömningar och 
rekommendationer. Kommunstyrelsen avser till nästa delårsrapport att göra 
en samlad bedömning av måluppfyllelse utifrån ett finansiellt perspektiv och 
uttala sig om verksamheten förväntas uppnå god ekonomisk hushållning 
utifrån prognos. Revisionen lyfter också fram positiva iakttagelser över att 
kommunstyrelsen åtgärdat flera av revisionens tidigare rekommendationer. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 109 
Tjänsteskrivelse 2022-10-14, Henrik Olofsson 
Yttrande över revisionsgranskning av Vännäs kommuns delårsrapport 2022 
Revisionsrapport delårsrapport 2022 Vännäs 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat yttrande på granskningen av delårsrapporten fastställs och 
översänds till revisorerna. 
_____ 
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KS § 111 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. Kommunstyrelsen beslutade i 
samband med redovisningen att fortsätta följa prisutvecklingen inom 
verksamheten och att ha en ny uppföljning i november 2022.  
 
Kostavdelningen redovisar per sista oktober ett underskott på 154 tkr 
avseende budget för livsmedel. Budgeten för kostavdelningen justeras 
årligen med prognos för PKV-index i oktober vilket visar på 6 % för 2023. 
En ökning med 6 % av livsmedelsbudgeten motsvarar 369 tkr. 
Kostavdelningen har arbetat med åtgärder på kort sikt för att minska 
kostnaderna samt sett över åtgärder som kan genomföras på längre sikt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kostnadsutvecklingen, 2022-10-20, Emma Karlsson, 
Henrik Åström 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-20, § 79 
Rapport kostnadsutvecklingen juni 2022 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07, § 1, 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20, Henrik Olofsson, Henrik Åström 
Protokoll KS 2021-11-22 §129 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, föreslår att utöver mejerivaror ska andelelen 
närproducerat öka i enlighet med kommunens och region Västerbottens 
kostpolicy.  
 
Anna Frej, S, föreslår avslag på yrkandet.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsförslag om andel 
närproducerad mat från Anders Nilsson, C.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om tilläggsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen avstår det.  
           forts 
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forts KS § 111 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. Kostnadsutvecklingen 
inom kostverksamheten ska följas under 2023 med anledning av de ökande 
livsmedelspriserna. 
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, Erik Fastevik, C, Hanna Lundberg, C och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig mot beslutet att avslå Anders Nilssons, C, 
tilläggsyrkande. De bifogar en skriftlig reservation. 
_____ 
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KS § 112 Dnr 2022/000061 
 
Vännäs Fastigheter AB - Uppföljning av bolagets 
verksamhet/bokslut 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2022 deltar VD för 
Vännäs Fastigheter AB, Per Lundqvist, för att ge en årlig uppföljning av 
bolagets verksamheter. Enligt fastställd plan så deltar Per Lundqvist på 
kommunfullmäktiges sammanträde i samband med årsredovisningen, det 
vill säga under våren, samt på kommunstyrelsens sammanträde under 
hösten för en uppföljning av bolagets verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation/uppföljning av Vännäs Fastigheter AB 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att de gjort uppföljning av Vännäs Fastigheter AB 
och dess dotterbolags verksamheter och ekonomi.  
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/54d9d791-4cbe-4245-80d4-78e7f6e171f9

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(31) 

2022-11-14 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 113 Dnr 2022/000152 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2022 till 2023 års 
investeringsbudget 
 
Ärende 
I investeringsbudgeten för 2022 finns medel för olika definierade projekt. 
En del av dessa har ej kunnat genomföras ännu/ej hunnit slutföras. Det kan 
vara av olika orsaker, till exempel brist på utförare eller långa leveranstider. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa projekt kan 
genomföras under kommande år istället. Medel för dem behöver då föras 
över från investeringsbudget för 2022 till investeringsbudget för 2023 för 
att kunna genomföras/slutföras.  
 
Det handlar dels om It-infrastruktur för 1,6 mkr som ej kunnat användas 
fullt ut samt olika projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur, tex GC-
vägar, bussvändplan, pendlarparkering, entré förskola, 
underhållsinvesteringar samt kommunförrådet och om medel för IT-verktyg 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 110 
Tjänsteskrivelse Tomas Åström, 2022-10-26 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, Malin Bohlin, 2022-10-24 
Tjänsteskrivelse Henrik Åström, 2022-10-24 
Investeringsbudget för 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kvarvarande medel av investeringsbudgeten för 2022 överförs till 2023 och 
2024 enligt följande fördelning: total summa att föra över: 7 465 tkr till 
2023 och 650 tkr till 2024 fördelat enligt 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 1 265 tkr 
Kommunstyrelsen: ca 6 200 tkr år 2023 och 650 tkr år 2024. 
_____ 
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KS § 114 Dnr 2022/000031 
 
Medborgarförslag från Kersti Eriksson om offentlig toalett längs 
med strandpromenaden 
 
Ärende 
Kersti Eriksson har den 16 januari 2022 skickat in ett medborgarförslag om 
att ställa upp en toalett på strandpromenaden. Hon menar att 
strandpromenaden, som är ett av kommunens mest populära 
promenadstråk, har allt som man kan önska, utom just en toalett.  
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari att väcka 
medborgarförslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och menar att offentliga 
toaletter kan förbättra attraktiviteten för ett område, särskilt ett där 
personer ska vistas under en längre tid. Det är dock viktigt att toaletterna är 
välskötta eftersom en dåligt skött toalett kan ge motsatt upplevelse. Vidare 
menar förvaltningen att det finns en utmaning med strandpromenaden i och 
med att det är en sträcka och inte en begränsad yta vilket gör placeringen av 
eventuell offentlig toalett svårare.  
 
Förvaltningen bedömer att behovet av toaletter är större vid Vännäs 
Fritidsområde och Festplatsen i Vännäsby och att de områdena bör 
prioriteras före strandpromenaden. Möjligheterna till offentlig toalett vid 
dessa två områden håller på att ses över. 
 
Förvaltningen anser därför att förslaget om offentlig toalett längs med 
strandpromenaden bör avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 106 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2022-10-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-28, § 11 
Medborgarförslag från Kersti Eriksson, 2022-01-16 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om offentlig toalett längs med strandpromenaden 
avslås. 
_____ 
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KS § 115 Dnr 2022/000105 
 
Medborgarförslag från Linnea Rydenfalk - Öka den biologiska 
mångfalden i Vännäs 
 
Ärende 
Linnea Rydenfalk har den 20 maj 2022 skickat in ett medborgaförslag om 
att öka den biologiska mångfalden i Vännäs genom att låta en del av 
kommunens grönområden vara ängar. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2022 att väcka förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu utrett det och föreslår bifall då det 
överensstämmer med redan påbörjat arbete och ambitioner inom 
förvaltningen. Förvaltningen gör bedömningen att det bör ske en analys av 
vilka grönytor/områden som är lämpliga för detta samt att det är bra att 
förvaltningen ser över rutiner för information/dialog med medborgare i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 105 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-06-29 
Kartbilagor Vännäs och Vännäsby 
Protokoll fullmäktige, 2022-06-13, § 60 
Medborgarförslag Linnea Rydenfalk, 2022-05-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 
_____ 
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KS § 116 Dnr 2022/000163 
 
Vännäs kommuns hållbarhetsberedning 
 
Ärende 
Den 20 december 2010, § 110, beslutade kommunfullmäktige i Vännäs 
kommun att inrätta Hållbarhetsberedningen. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning består Hållbarhetsberedningen av fem ledamöter och fem 
personliga ersättare som kallas in vid behov. Beredningens uppdrag är att 
vara styrorgan för arbetet med hållbarhetsfrågor samt föreslå visioner och 
prioriteringar för arbetet. Hållbarhetsberedningen tog över efter 
Aalborgsberedningen som arbetat med Aalborgsåttagandena. Sedan år 2015 
har beredningens arbete varit vilande. 
 
Under våren och hösten år 2022 har tre sammanträden genomförts med 
beredningen. Syftet har varit att diskutera beredningens framtid samt 
kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Beredningen har lämnat två 
förslag till den fortsatta hanteringen av frågorna och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen och fullmäktige. Beredningen föreslår att de antingen ska 
utökas så att varje parti representerat i kommunfullmäktige får en 
ledamotplats. Ledamöter och ersättare behöver dock inte ingå i fullmäktige, 
eller, att hållbarhetsberedningen läggs ner och ansvaret för att frågorna för 
en högre prioritering övergår till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, 2022-10-18 
Minnesanteckningar Hållbarhetsberedningen, 2022-10-24 
Minnesanteckningar Hållbarhetsberedningen, 2022-10-11 
Minnesanteckningar Hållbarhetsberedningen, 2022-06-22 
Beslut kommunfullmäktige, 2010-12-20, § 110 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen för att närmare beskriva hur kommunens 
förvaltningar, med kommunstyrelsen som ytterst ansvarig, ska arbeta med 
hållbarhetsfrågorna. Följande delar ska arbetas fram inför beslut: Göra en 
omvärldsanalys. Var målsättningarna ska ligga i våra dokument. Hur 
målsättningarna ska arbetas fram. Hur handläggningen ska se ut. Hur 
uppföljningen ska se ut. 
Ärendet ska åter upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 mars.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två alternativa förslag till beslut från 
hållbarhetsberedningen samt ett förslag om återremiss från Anna Frej, S. 
Förslaget om återremiss prövas först.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller 
beslutas idag och finner att ärendet ska återremitteras med de direktiv som 
gavs i förslaget.           forts 
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Forts KS § 116 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras.  
 
Kommunchef ges i uppdrag att närmare beskriva hur kommunens 
förvaltningar, med kommunstyrelsen som ytterst ansvarig, ska arbeta med 
hållbarhetsfrågorna. Följande delar ska arbetas fram inför beslut: Göra en 
omvärldsanalys. Var målsättningarna ska ligga i våra dokument. Hur 
målsättningarna ska arbetas fram. Hur handläggningen ska se ut. Hur 
uppföljningen ska se ut. 
 
Ärendet ska åter upp till behandling på kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 mars.  
_____ 
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KS § 117 Dnr 2022/000162 
 
Tillägg till arvodesreglementet 
 
Ärende 
Majoriteten, S, M, och V, har genom kommunstyrelsens ordförande Anna 
Frej, S, lyft ärendet om revidering av arvodesreglementet att gälla från och 
med 2023-01-01. Majoriteten önskar ett tillägg med en andre vice 
ordförande för kommunstyrelsen på 10 %. Detta skulle vara ett fast arvode. 
Vidare föreslås att plan- och miljönämndens ordförande ges en utökning av 
den fast arvoderade tiden med 5 % till totalt 25 % och Liljaskolans styrelses 
ordförande en minskning med 5 % till 25 %. I övrigt gäller de skrivningar 
som finns i arvodesreglementet.  
  
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att behov av revidering kan 
komma i efterhand och bedömer att förslaget bör gälla tidigast från att den 
nya mandatperioden för nämnderna börjar dvs 2023-01-01. 
Tjänsteskrivelsen belyser kortfattat de ekonomiska konsekvenserna av 
förslaget samt ger en kortare bakgrund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-11-08 
Skrivelse, Anna Frej, S 
Nuvarande arvodesreglemente 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår ändringar till arvodesreglementet med följande: 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen på 10 % av heltid 
Utökning av plan- och miljönämndens ordförande med 5 % till 25 % av 
heltid.  
Minskning av Liljaskolans ordförandes tjänstgöring med 5 % till 25 % av 
heltid.  
Respektive nämnd ansvarar för den egna nämndens ändrade kostnader på 
grund av detta för 2023.  
 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår avslag på förslaget 
om tillsättande av nytt uppdrag som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen då de inte anser att det finns något som talar för att ett 
sådant uppdrag behövs.  
 
Ärendets behandling 
Jan Nilsson, M, är jävig och deltar inte i behandlingen av ärendet.   
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till ändring i 
arvodesreglementet avseende andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
samt ändrade fastställda tider för ordförande i Liljaskolans styrelse och för 
plan- och miljönämnden, samt ett förslag om avslag på tillsättande av andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen.  
     
           forts  
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Forts KS § 117 
 
 
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Frejs, S, förslag.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Följande ändring genomförs i arvodesreglementet:  
 
Andre vice ordförande införs i kommunstyrelsen med fastställd tid om 10 %, 
innebärande 4 h/v, ingen fast tjänstgöringsdag.  
Den fastställda tiden för ordförande i Liljaskolans styrelse ändras från 30 % 
till 25 %, innebärande 10 h/v, en fast tjänstgöringsdag.  
Den fastställda tiden för ordförande i plan- och miljönämnden ändras från 
20 % till 25 %, innebärande 10 h/v, en fast tjänstgöringsdag. 
 
Respektive nämnd ansvarar för den egna nämndens ändrade kostnader på 
grund av detta för 2023 inom redan erhållna budgetramar.  
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, Erik Fastevik, C, Hanna Lundberg, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig mot beslutet att bifalla andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. De bifogar en skriftlig reservation.  
_____ 
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RESERVATION till ärende 2022/000162 ”Tillägg till arvodesreglementet” vid 
Kommunstyrelsen sammanträde 22-11-14, § 117. 

Vi reserverar oss till förmån för eget avslagsyrkande att ensidigt utöka 
politikerkostnaderna i arvodesreglementen med att tillsätta ett arvoderat uppdrag som 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen.   
 
 
Grunder. 
Det har framkommit att samarbetet i majoriteten fungerat så bra. Förhandlingarna efter 
valet tyder på något annat. Att tvingas tillsätta uppdrag utan tjänstgöringsdagar för att 
få ihop majoriteten anser vi inte vara samstämmigt med att hushålla med 
skattebetalarnas medel.  
 
Förslaget innehåller tre delar och omfördelning med minskning i tjänstgöringsgrad från 
Liljaskolans ordförande till förmån för Plan och miljönämndens ordförande kan vara en 
klok omfördelning. Vän av ordning ska noteras att när Liljaskolans tjänstgöringsgrad 
utökades minskade man tjänstgöringsgraden på oppositionsrådet.  
 
Det vi motsätter oss är hanteringen av arvodesreglementet som i vanliga fall tas i god tid 
innan valet. Oppositionen ställde frågan, så gjorde också förvaltningen men svaret blev 
att inga förändringar ska göras. Och ändå ligger ett kostnadsfördyrande ändringsförslag 
på dagens styrelse helt odiskuterat mellan gruppledarna eller berett i laga ordning via 
förhandlingar i partierna eller i AU.   
 
Vi har inte haft detta uppdrag tidigare och har inget som helst behov av andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Det är endast ett bevis på att majoriteten tvingas 
utöka politikerarvoden för att få ihop sina förhandlingar och skattebetalarna får 
stå för notan. Det anser vi vara ett oansvarigt agerande och yrkar avslag gällande 
utökning av politikerkostnader.  
 
Vi reserveras oss alltså till förmån för eget yrkande  

 
Anders Nilsson   Hans-Inge Smetana 
Anders Nilsson (C)  Hans-Inge Smetana (KD)       
 

Hanna Lundberg            Erik Fastevik 
Hanna Lundberg (C)              Erik Fastevik (C) 
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KS § 118 Dnr 2022/000092 
 
Uppföljning av budgetförutsättningar för 2023 - 
skatteunderlagsprognos 
 
Ärende 
I samband med att det nyvalda kommunfullmäktige fastställde budgeten för 
Vännäs kommun för 2023 beslutade fullmäktige att kommunstyrelsen ska 
delges de kommande skatteunderlagsprognoserna under året. Ny 
skatteunderlagsprognos har nu kommit. Ekonomichef Henrik Olofsson 
deltar på kommunstyrelsens sammanträde för att informera om denna 
prognos. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick även denna information vid 
sitt sammanträde den 1 november. 
 
Han berättar att det är fortsatt hög inflation även under 2024 men att den 
prognostiseras minska under 2025. Högre inflation innebär bland annat 
ökat tryck på pensionskostnaderna för kommunen då dessa räknas upp och 
förslag till nya personalomkostnader (PO) för 2023 är 1,8 % högre än vad 
som än tidigare prognos. Det motsvarar ca 7 mkr högre kostnader för 
kommunen som arbetsgivare.  
 
Prognosen för skatter och bidrag för kommunen följer i stort budgeten för 
de närmast kommande åren.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation skatteunderlagsprognos 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 111 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-10-17, § 80 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar att de delgetts information om prognosen för 
förutsättningarna för kommande års budget 
_____ 
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KS § 119 Dnr 2022/000112 
 
Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023–2025 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 om budget och 
verksamhetsplan för Vännäs kommun för 2023-2024, plan 2025. I samband 
med beslutet tilldelades varje nämnd en ekonomisk ram samt ett antal mål 
och särskilda direktiv. Nämnderna ska sedan anta sina detaljbudget samt 
nämndspecifika målsättningar. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni diskuterade 
kommunstyrelsen sina ramar och beslutade att uppdra åt Anna Frej, S, 
Viktoria Lapinniemi, V, och Anders Nilsson, C, att arbeta vidare med 
ärendet och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 26 
september 2022. 
 
Förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen är nu 
framtagen, med förslag till prioriteringar för de kommande åren. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 93 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2022-06-14 
Vännäs kommuns budget och verksamhetsplan 2023-2024, plan 2025 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att ett tillägg görs om att kommunchef ges i 
uppdrag att aktivt arbeta för att under 2023 kunna erbjuda äldre 
möjligheter att serveras måltider även under helger då det är en viktig 
service som del i att förebygga ofrivillig ensamhet. Finansiering kan sökas 
från staten genom riktade satsningar med att förebygga ofrivillig ensamhet.  
 
Anna Frej, S, föreslår att förslaget avslås då det nyligen utretts och det är 
svårt att genomföra på grund av bemanningen. Vård- och omsorgsnämnden 
har ett uppdrag att arbeta med äldres ensamhet på flera olika sätt och det 
finns medel avsatta i nämndens budget för det.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till budget och 
verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2023 samt ett tilläggsförslag från 
Erik Fastevik, C om måltider på helger för äldre (på Rieckmüllergårdens 
matsal). 
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om verksamhetsplanen och finner att 
kommunstyrelsen bifaller den. Därefter frågar ordförande kommunstyrelsen 
om Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
det.  

   
                                 forts 
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Forts KS § 119 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 antas.  
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, Erik Fastevik, C, Hanna Lundberg, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig mot beslutet att avslå Erik Fasteviks, C, 
tilläggsyrkande. De bifogar en skriftlig reservation.  
_____ 
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RESERVATION till ärende 2022/000112 ”Budget och verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen 2022” vid kommunstyrelsen sammanträde 22-11-14, § 119 

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande att i KS verksamhetsplan uppdra att se 
över möjligheten att servera lunch på Rieck-Müller lördagar och söndagar för att minska 
ofrivillig ensamhet bland äldre. 
 
 
Grunder. 
Den servering som kostverksamheten ordnat på Rick Mullergården på lördagar och 
söndagar har varit mycket uppskattad och blivit en naturlig samlingspunkt där äldre har 
haft möjlighet träffas. Tyvärr har denna servering inte kunnat återupptas efter 
pandemin, vilket upplevs som en stor brist av de berörda   
Det behövs samlingspunkter där äldre kan äta tillsammans då den ofrivilliga 
ensamheten är stor bland våra äldre i kommunen. 
Vi yrkar därför att man gör ett tillägg Kommunstyrelsens verksamhetsplan där man 
uppdras att se över möjligheten att på lämpligt sätt ordna så att serveringen fungerar 
alla dagar i veckan samt att undersöka möjligheten att söka extern finansiering. 
 
 Vi vill med vårt yrkande att vi ska återuppta den uppskattade lunchserveringen 
under helger på Rick muller för att minska den ofrivilliga ensamheten bland 
äldre. 
 
Vi reserveras oss alltså till förmån för eget yrkande  

 
Anders Nilsson Hanna Lundberg Erik Fastevik 
Anders Nilsson (C)          Hanna Lundberg (C)            Erik Fastevik (C) 

Hans-Inge Smetana 
Hans-Inge Smetana (KD) 
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KS § 120 Dnr 2022/000136 
 
Renhållningstaxa 2023 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Renhållnings- och avfallstaxor ska varje år beslutas av kommunfullmäktige. 
Renhållningstaxan för 2022 behölls oförändrad jämfört med 2021 men i 
förslag till taxa för 2023 föreslås en höjning inom flera delar. 
 
I den ekonomiska uppföljningen för tredje kvartalet 2022 redovisas ett 
underskott på ca 1,2 mkr. Den största anledningen är köp av 
huvudverksamhet som beror på indexhöjningar av flera verksamheter, 
ökade kostnader utifrån nya avtal, ökade insamlade mängder trä som 
krossas och behandlas, minskade intäkter från tippavgifter samt inköp av 
förbrukningsmaterial och matavfallspåsar. Kommande kostnader utöver 
dessa är andra ökade avgifter, ökat ansvar för kommunerna att ta emot nytt 
material, samt nya upphandlingar.  
 
Kommunstyrelsen gavs en redovisning av en del av dessa kostnader på sitt 
sammanträde den 26 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringar till taxan, Inger Olofsson, 2022-11-07 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 104 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson, 2022-10-24 
Förslag till renhållnings- och avfallstaxa 2023 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 94 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till renhållnings- och avfallstaxa för 2023 antas att gälla 
från 2023-01-01. 
_____ 
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KS § 121 Dnr 2022/000154 
 
Va-taxa för Vännäs kommun 2023 
 
Ärende 
Taxan för VA ska årligen beslutas av kommunfullmäktige om annat inte sägs 
i de allmänna bestämmelserna för VA.  
 
Brukningsavgifterna i Va-taxan för 2022 föreslås höjning med 3 %. 
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med 14 %. 
 
Gällande brukningsavgifterna föreslås en höjning med 3% trots att VA 
genererar ett överskott. Motivet att höja taxan är att kommunen står inför 
stora investeringar de kommande åren inom VA, åtgärder befintlig 
vattentäkt, åtgärder i befintligt ledningsnät, lokalisering ny reservvattentäkt 
och ombyggnation av Reningsverket med att införa biologisk rening samt att 
brukningsavgifterna höjs lite varje år istället för att allt tas på en enda gång 
när investeringarna påbörjas. Inför 2024 planeras att införliva Svenskt 
Vattens förslag till taxesättning enligt publikation P120. 
 
Tidigare år har det aviserats om en översyn av anslutningsavgifter när det 
nya bostadsområdet i Vännäsby, kvarteret Fabriken, är klart. Kostnaderna 
är nu kända och visar att anslutningsavgiften bör höjas med 14% för att 
täcka kostnaden kommunen haft. Tidigare år har anslutningsavgiften endast 
höjts med konsumentprisindex, senast taxan var föremål för omräkning var 
när Kvarteret Kvarnen i Vännäsby byggdes 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 103 
Förslag till Taxa för 2023 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25, Malin Bohlin 
Nuvarande taxa för 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till Va-taxa för 2023 antas att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
_____ 
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KS § 122 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Meddelanden 
Beslut från Liljaskolans styrelse om operationell leasing, spårgående 
grävare, 2022-10-27, § 43 
Beslut från Liljaskolans styrelse om operationell leasing, grävlastare 2022-
10-27, § 42  
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2022-09-30 
Tjänsteanteckning avseende miljöstipendium 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 123 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 
Delegeringsbeslut inom upphandling, aug-nov 2022. Delegat: Karolina 
Johansson, kommunchef 
Delegeringsbeslut inom upphandling, nov 2022. Delegat: Karolina 
Johansson, kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 124 Dnr 2022/000132 
 
Vännäs kommuns nominering till "Idériket Umeåregionen 2030" 
(leader) 
 
Ärende 
Tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 
Vindeln och andra aktörer inom ideell och privat sektor, har Vännäs 
kommun under åren 2021-2022 arbetat fram och därefter skickat in en 
ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett Leaderområde, Idériket 
Umeåregionen 2030.  Leader Idériket Umeåregionen 2030 prioriterades 
2022-06-03 av Jordbruksverket till att få bilda Leaderområde och 
tilldelades en total projektbudget på 37 287 279 kronor, under förutsättning 
att Leaderområdet får fram övrig offentlig medfinansiering motsvarande 
33%.  
 
Idériket Umeåregionen 2030 drivs av en förening där en ny styrelse ska 
utses. Vännäs kommun fick 2022-06-23 en nomineringsanmodan av 
föreningens valberedning om att utse en ledamot till styrelsen som ska 
företräda offentlig sektor från Vännäs kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 13 september 2022 att nominera Lena 
Carneland till styrelseledamot i föreningen Leaderområde Idériket 
Umeåregionen 2030 för att företräda offentlig sektor från Vännäs kommun. 
 
Lena Carneland, S, har dock den 10 november 2022 kommit in med en 
avsägelse av sitt uppdrag som styrelseledamot och därför bör ny 
representant utses. Det kan vara en förtroendevald såväl som en 
tjänsteperson. Väljer kommunstyrelsen det senare för kommunchef ges 
rätten att besluta om vilken tjänsteperson som ska ha uppdraget.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Lena Carneland, 2022-11-10 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 95 
Tjänsteskrivelse, Annika Nordenstam  
Nomineringsförfarande - information 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Johan Ågren, S, nomineras till styrelseledamot i föreningen Leaderområde 
Idériket Umeåregionen 2030 för att företräda offentlig sektor från Vännäs 
kommun. 
_____ 
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