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KS § 87 Dnr 2022/000008 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över vuxenutbildningen 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2022 deltar Pat 
Friberg, rektor över vuxenutbildningen, för att berätta om verksamheten. 
Informationen är del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över sina 
verksamheter och återkommer årligen antingen inför hela styrelsen eller 
dess arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar över vuxenutbildningen i kommunen, även om 
det är Liljaskolan som genomför den. 252 elever är inskrivna i den. Pat 
berättar att merparten av eleverna inom vuxenutbildningen kommer i jobb 
omedelbart efter studier, många arbetar även parallellt med studierna. Två 
av målen är närvaromål om minst 90 % samt utbildningsmål om minst 95 
%. Närvaromålet har inte klarats utan ligger på ca 83 %. En del av 
förklaringen är frånvaro på grund av sjuka barn, egen sjukdom, studenter 
som behöver jobba extra. Det är få avhopp på utbildningarna. 96,5 % av 
eleverna når utbildningens mål och meritvärdet/betygen är höga. 
 
Vuxenutbildningen består av flera olika delar: 
 Grundvux som består av kurser i svenska, svenska som andraspråk, 

engelska och matte på distans. 66 elever är inskrivna där.  
 Vårdvux till undersköterska. 19 elever läser just nu sin sista termin. 

Totalt har 89 elever genomfört utbildningen sedan 2018 när den 
påbörjades.  

 Vårdsvenska för att förbättra yrkessvenska, kommunikation med 
anhöriga, kunskap om sjukdomar etc. Finansieras med 
omställningsmedel. 14 elever går detta.  

 Lärvux är till för personer över 20 år som har en funktionsvariation eller 
förvärvad hjärnskada som gör att man behöver längre tid för inlärning 
och 16 elever är inskrivna där.  

 SFI, består i dagsläget av 38 elever.  
 Utökad tid SFI samt kurser inom kommunikation och människors 

miljöer som en del av utbildningen inom etableringsprogrammet för 
vissa elever.  

 YH-utbildningar inom buss, yrkeschaufförer 
 
Pat avslutar med att berätta att de extramedel som kommunstyrelsen tillsatt 
är viktiga för att kunna bevilja människor från Vännäs platser på 
yrkesutbildningar. Det finns fler lediga jobb än tillgängliga personer med 
rätt yrkeskompetens. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppsikt över vuxenutbildningens verksamhet är genomförd och 
informationen läggs till handlingarna. 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/82b85062-346a-484e-b389-34264072f41c

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(18) 

2022-09-26 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 88 Dnr 2022/000123 
 
Reglemente för krisledningsnämnden - revidering 
 
Ärende 
Vid revision av Vännäs kommuns kris- och katastrofberedskap 
konstaterades att reglementet för krisledningsnämnden inte är helt korrekt 
utifrån lagstiftning och rekommendationer och heller inte tillräckligt tydligt 
med vad som gäller när krisledningsnämnden tar över verksamhet från 
andra nämnder. Reglementet är omarbetat och förtydligat utifrån 
revisionens förslag på ändring och ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23, § 84 
Tjänsteskrivelse, Malin Österlund, 2022-06-27 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas och ersätter tidigare 
antaget reglemente. 
_____ 
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KS § 89 Dnr 2022/000122 
 
Revisonsgranskning - krisberedskap 
 
Ärende 
Vännäs kommuns revisorer har granskat om kris- och katastrofberedskapen 
inom Vännäs kommun är ändamålsenligt och anpassad till de krav som 
ställs i lagstiftningen. Den sammanfattande bedömningen är att Vännäs 
kommuns kris- och katastrofberedskap i allt väsentligt är ändamålsenlig och 
anpassad till de krav som ställs i lagstiftning och överenskommelse mellan 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).  
 
Utifrån granskningen rekommendationer föreslås att: 
 Krisledningsnämndens reglemente avseende nämndens rätt att överta 

verksamheter från övriga nämnder ska förtydligas. 
 Utvärderingar efter genomförda utbildnings- och övningsinsatser för att 

ta lärdom inför det fortsatta arbetet med att stärka kommunens 
krisberedskap ska dokumenteras 

 Krisledningsnämndens ledamöter ska väljas direkt av 
kommunfullmäktige.  

 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande av 
revisionsgranskningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23, § 83 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27, Malin Österlund 
Förslag till yttrande över revisionsgranskning 
Granskningsrapport av kommunens kris- och katastrofberedskap 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat yttrande fastställs och översänds till revisorerna.  
 
Kommunchef ges i uppdrag att förtydliga krisledningsnämndens reglemente 
avseende nämndens rätt att överta verksamheter från övriga nämnder, 
dokumentera utvärderingar efter genomförda utbildnings- och 
övningsinsatser samt att säkerställa att ledamöter i krisledningsnämnden 
blir korrekt valda av fullmäktige. 
_____ 
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KS § 90 Dnr 2022/000088 
 
Bredbandsstrategi 2022–2027 
 
Ärende 
Kommunerna i Västerbotten har gemensamt jobbat fram en 
bredbandsstrategimall för de kommande åren. Den behöver förankras i 
respektive kommun så och i Vännäs.  
 
Förslaget till strategi behandlades av fullmäktige i juni 2022 och 
återremitterades med följande skrivning: Ärendet återremitteras för en 
utredning av hur det påverkar strategin att göra ändring enligt följande:  
På s 6, under rubriken anslutningsgrad, stryks första meningen som lyder 
"För att det ska finnas långsiktig ekonomisk bärighet i nätet ska utbyggnad 
prioriteras till platser som har ett rimligt stort kundunderlag i förhållande 
till utbyggnadskostnaden". 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har justerat i den och nytt förslag till strategi 
överlämnas för beslut. I den nya versionen har meningen som fullmäktige 
betonade tagits bort. I övrigt överensstämmer dokumentet med den tidigare 
versionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-13, § 93 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 54 
Tjänsteskrivelse, Roger Fagerdal, 2022-05-09 
Bredbandsstrategi 2022-2027 inkl. bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Bredbandsstrategin för 2022-2027 fastslås. 
_____ 
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KS § 91 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. Utöver detta kan kommunstyrelsen besluta att nämnd även ska 
redovisa muntligt till kommunstyrelsen, vilket sker för vård- och 
omsorgsnämnden.  
 
På sammanträdet den 26 september 2022 deltar socialchef Ulrika 
Westerlund för att redogöra för nämndens ekonomi utöver det som 
redogörs för i tertialrapporten för hela kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har följts upp av kommunstyrelsen. 
_____ 
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KS § 92 Dnr 2022/000134 
 
Tertialbokslut 2, 2022, för kommunstyrelsen 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) har upprättat ett förslag till 
tertialbokslut för kommunstyrelsen för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31.  
 
Kommunstyrelsen lämnade ett samlat överskott per augusti på 6 642 tkr (7 
700 tkr 2021). Överskottet berodde på en outnyttjad buffert på 1 100 tkr och 
vakanser inom flera avdelningar. Vakanserna har inneburit en låg 
kostnadsutveckling mellan 2021–2022. Avdelningarna politisk ledning, 
planering och utveckling, arbetsmarknad och integration samt HR stod för 
de största överskotten. Prognosen för kommunstyrelsen för helår är ett 
överskott på 1 300 tkr vilket innebär att målet inom perspektivet ekonomi 
uppfylls.  
 
För perspektivet medborgare bedöms kommunstyrelsen nå en delvis 
uppfylld resultatnivå och för perspektiven medarbetare och 
samhällsutveckling bedöms kommunstyrelsen nå uppsatta resultatmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Henrik Åström, Henrik Olofsson, 2022-09-19 
Tertialbokslut 2, 2022 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att 600 tkr avsätts för att täcka jourersättning för 
vinterväghållning under 2022, på samma sätt som det gjordes under 2021.  
 
Anna Frej, S, föreslår avslag på Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att godkänna 
tertialbokslutet för kommunstyrelsen samt ett tilläggsförslag om att avsätta 
medel för jourersättning för snöröjning.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen hur de ställer sig till förslagen och 
finner att kommunstyrelsen godkänner bokslutet och avslår 
tilläggsförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat tertialbokslut för kommunstyrelsen per 2022-08-31 fastställs. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsförslaget. 
_____ 
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KS § 93 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. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-20, § 80 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2022-06-14 
Vännäs kommuns budget och verksamhetsplan 2023-2024, plan 2025 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår att budget och verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen arbetas vidare med i arbetsutskottet och sedan beslutas i 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Hans-Inge Smetana, 
KD, om att kommunstyrelsens arbetsutskott ska arbeta fram ett förslag till 
budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen som sedan 
kommunstyrelsen ska besluta om.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om förslaget och finner att styrelsen 
beslutar i enlighet med det. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att arbeta fram förslag till 
budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska 
besluta om budgeten vid sitt sammanträde den 14 november.  
_____ 
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KS § 94 Dnr 2022/000136 
 
Information om ökade kostnader inom renhållnings-
verksamheten  
 
Ärende 
Renhållningschef Inger Olofsson deltar på kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 september 2022 för att redogöra för kommande ekonomiska 
utmaningar inom renhållningsområdet. Det kommunala ansvaret kring 
bygg- och rivningsavfall och insamling av förpackningar ska öka.  
På grund av bland annat ökade bränslepriser har kostnaderna ökat och 
antas öka ännu mer i kommande upphandlingar. Samverkan sker med 
närliggande kommuner. Vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 
presenteras renhållningstaxan för 2023, som kommer att innebära en 
höjning av olika avgifter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen om ökade kostnader inom renhållningsverksamheten läggs 
till handlingarna. 
_____ 
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KS § 95 Dnr 2022/000129 
 
Ansökan om kommunalt upprustningsbidrag för enskild 
statsbidragsberättigad väg, väg 11332 (Hällfors, Önskanäs)  
 
Ärende 
Väg 11332 Hällfors Önskanäs vsf har erhållit statsbidrag för upprustning av 
väg 11332.  
Kostnadsberäkning från Trafikverket är 543 750 kr. De har beviljats 70 % av 
denna kostnad; 380 625 kr. Enligt kommunens gällande reglemente ska 
kommunen stå för 30 % av kostnaden, vilket i detta fall blir 163 125 kr. 
Samma reglemente säger även att objekt med en totalsumma över 300 000 
kr ska prövas av kommunstyrelsen.   
 
Budgeterat under 2022 för upprustning av dessa vägar är 84 tkr, vilket inte 
täcker kostnaderna enligt reglementet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar att ansökan uppfyller krav i 
reglementet och därför bör bifallas och föreslår att den överskjutande delen 
av bidraget hanteras genom att avdelningen ges rätt att gå med motsvarande 
del i underskott eller genom anslag från KS buffertkonto. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23, § 86 
Tjänsteskrivelse, Malin Bohlin, 2022-08-10 
Gällande bidragsreglemente antagen av fullmäktige 2017-06-12 
Ansökan från Vägföreningen 
Beslut om statsbidrag från Trafikverket 
Brev till vägföreningen daterad 2022-08-10 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunalt bidrag beviljas enligt gällande reglemente. 
 
Bidraget finansieras genom att 84 000 tas från budget för detta ändamål 
och återstående del, ca 80 000 kr, hanteras genom att avdelningen ges rätt 
att gå med motsvarande del i underskott vilket regleras med överskott på 
andra avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen. 
_____ 
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KS § 96 Dnr 2022/000010 
 
Ledningsgruppens rapport 2022 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträden redovisar förvaltningschefer samt 
kommunchefer skriftligt om övergripande händelser inom respektive 
förvaltning. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen samt för 
samtliga anställda inom kommunen via kommunens intranät. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av 
ledningsgruppens rapport. 
_____ 
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KS § 97 Dnr 2022/000007 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Umeåregionens 
gemensamma HR-nämnd samt den gemensamma nämnden för 
IT-kapacitetstjänster 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 september 2022 redogör Anna 
Frej, S, och Anders Nilsson, C, för arbetet i de gemensamma nämnderna där 
de är ledamöter/ersättare. Informationen är del av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över sina verksamheter och återkommer årligen antingen inför 
hela styrelsen eller dess arbetsutskott. 
 
De berättar att det har varit viss turbulens i HR-nämnden efter att 
Örnsköldsvik lämnade samarbetet men de befarade ökade kostnaderna på 
grund av detta tillkom inte. Under det gångna året har arbetat fokuserat på 
att följa upp det som hänt i personalsystemet. Det har varit en 
utvecklingsresa både för kommunerna och för leverantören av systemet med 
att arbete i den gemensamma nämnden. För kommunerna har det varit en 
utmaning att anpassa sig till ett gemensamt system när de tidigare haft 
olika, och har olika behov. Avtalet löper så småningom ut och en ny 
upphandling ska genomföras.  
 
It-kapacitetstjänster-nämnden har arbetat på stabilt med syftet att ansvara 
för datakapacitet istället för att ha tjänster i "molnet".  
 
Samtliga protokoll för båda nämnderna skickas alltid som meddelanden till 
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen för information och uppföljning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Umeåregionens gemensamma HR-
nämnd samt den gemensamma nämnden för IT-kapacitetstjänster är 
genomförd. 
_____ 
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KS § 98 Dnr 2022/000135 
 
Tertialbokslut 2, 2022, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för 
perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Tertialbokslutet omfattar samtliga 
nämnder inklusive Vännäs Fastigheter AB.  
Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 71,3 mkr varav Vännäs 
kommun står för 53,6 mkr. Överskottet för kommunen återfinns till största 
del inom finansen och beror främst på ökade skatteintäkter. Nämnderna 
redovisar ett samlat överskott på närmare 11 mkr för perioden. 
 
Prognosen för kommunen är ett resultat på ca 44,6 mkr vilket är 24,2 bättre 
än budgeterade 20,4 mkr. Samtidigt förväntas ett underskott för nämnderna 
på totalt 1,8 mkr. Det innebär att det ekonomiska målet att nämnderna har 
en ekonomi i balans inte uppfylls. Prognosen är att tre av fyra ekonomiska 
mål nås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Henrik Olofsson, Henrik Åström, 2022-09-19 
Tertialbokslut 2, 2022 för Vännäs kommun  
Nämndernas tertialbokslut 2, 2022 
Bilagor nyckeltal: Volymmått, nettokostnadsavvikelse, nettokostnad jmt 
andra kommuner 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tertialbokslut per 2022-08-31, för Vännäs kommun, fastställs. 
_____ 
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KS § 99 Dnr 2022/000092 
 
Drift- och investeringsbudget 2023-2024, plan 2025 
 
Ärende 
Budget för drift och investering 2023-2024, plan 2025 antogs i juni av 
kommunfullmäktige. I enlighet med kommunallagen ska det nyvalda 
fullmäktige anta budget. Detta kan ske tidigast i oktober 2022. Om inte 
budget antas i oktober bör den antas senast december. Om budget antas i 
december, måste beslut tas om skattesatsen senast på fullmäktige i oktober.  
 
I samband med augusti månads skatteunderlagsprognos har 
ekonomiavdelningen tagit fram ett PM som berör effekter på den antagna 
budgeten. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade ärendet vid sitt 
sammanträde den 13 september 2022. Ett reviderat förslag till budget, 
utifrån de nya faktorerna, har upprättats och ska behandlas av 
kommunstyrelsen och fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetförslag 
Bilaga 1 Prioriteringsunderlag 
Bilaga 2 Investeringsbudget 
PM om nya förutsättningar, 2022-08-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 58 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till gemensamt 
budgetförslag från C, KD och L. 
 
Anna Frej, S, föreslår bifall till gemensamt budgetförslag från S, V och M.  
 
Anna Frej, S, föreslår även att kommunstyrelsens ledamöter/ersättare ska 
delges de kommande skatteunderlagsprognoserna.  
 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till Anna Frejs, S, tilläggsförslag om 
skatteunderlagsprognoser.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till budget samt ett 
tilläggsförslag om skatteunderlagsprognoser.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen hur de ställer sig till de två 
budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Anna Frejs, S, förslag.  
 
Därefter frågar ordförande kommunstyrelsen om tilläggsförslaget om 
information av kommande skatteunderlagsprognoser och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla det. 
       
     forts 
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Forts Ks § 99 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderad drift- och investeringsbudget 2023-2024, samt plan för 2025, 
fastställs.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare ska delges de kommande 
skatteunderlagsprognoserna under året.  
 
Reservation 
Hans-Inge Smetana, KD, Erik Fastevik, C, Hanna Lundberg, C, och Patricia 
Riselius, C, reserverar sig mot majoritetens budgetförslag till förmån för 
eget budgetförslag. 
_____ 
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KS § 100 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 personal och upphandling, juni 2022. Delegat: 
Karolina Johansson, kommunchef 
Delegeringsbeslut inom säkerhetsskyddsområde, september 2022. Delegat: 
Malin Österlund, beredskapssamordnare  
Delegeringsbeslut inom upphandling, sep 2022. Delegat: Karolina 
Johansson, kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 101 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Meddelanden 
Portföljsredovisning juli och augusti 
Information om Regionala utvecklingsnämndens beslut om inriktning för 
fortsatt beredning av ACNet 
Brev till kommuner från MATtanken om "Måltidens dag" den 20 oktober 
Beslut från Länsstyrelsen om "Lokala ordningsföreskrifter" och "Lokala 
ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats" - upphävande av vissa 
paragrafer 
Protokoll Primärkommunala delegationen 2022-09-01 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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