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Ledamöter 
 
 
 
 

Anna Frej (S), Ordförande 
Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande 
Jan Nilsson (M) 
Hans-Inge Smetana (KD) 
 

  

  

Utses att justera Anders Nilsson, C 

Justeringens plats och tid 

 
 
Digital justering, 2022-10-18 Paragrafer §§ 97-101 

Signerat av  Sekreterare 

 
 
Susanna Siljetun 

 

   

Ordförande 
 
Anna Frej 

 

   

Justerare 
 
Anders Nilsson 

 

   
 
 

BEVIS OM ANSLAG 
Protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Anslaget sätts upp 2022-10-18 Anslaget tas ned 2022-11-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli 

Signerat av  Susanna Siljetun 
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KSAU § 97 Dnr 2022/000149 
 
Ansökan om medfinansiering till allmänna samlingslokaler - 
Hjåggsjö intresseförening 
 
Ärende 
Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna har skickat in en ansökan om 
kommunal medfinansiering avseende Jordbruksverkets stöd för service och 
satsningar på landsbygden. Ansökan gäller medfinansiering om 10%, 75 000 
kr, för utbyte av fönster på bygdegården. 
Kommunens budget för medfinansiering av samlingslokaler rymmer det 
sökta beloppet.  
 
Förvaltningen föreslår dock avslag på ansökan utifrån att Jordbruksverket 
meddelat föreningen avslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström, 2022-10-03 
Ansökan från Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna 
Riktlinje för kommunal medfinansiering avseende investeringsbidrag för 
allmänna samlingslokaler 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ansökan avslås då föreningen ej beviljats stöd via Jordbruksverket.  
 
Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna föreslås att inkomma med nya 
ansökningshandlingar till kommunstyrelsen utifrån föreningens ansökan till 
Boverket.  
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/d89e8c43-9c08-40fc-9972-349a7f480b70

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(7) 

2022-10-18 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 98 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 
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 arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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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KSAU § 99 Dnr 2022/000147 
 
Medborgarlöften 2023 
 
Ärende 
Vännäs kommun har under ett antal år tillsammans med polisen tagit fram 
medborgarlöften. De senaste medborgarlöftena antogs för 2021-2022 och är 
nu utgående. 
  
Just nu arbetar Vännäs kommuns brottsförebyggande råd, där varje 
förvaltning samt polisen finns representerad, med att ta fram förslag till nya 
medborgarlöften. Som en del i den processen har kommunstyrelsens 
arbetsutskott möjlighet att komma med synpunkter på vad 
medborgarlöftena ska innehålla. 
 
Exempel på medborgarlöften kan vara ”öka medborgarnas medvetenhet om 
våld i nära relationer för att förhindra brott” eller ”minska 
alkoholkonsumtionen och risken för rattfylla bland motorburen ungdom”. 
Medborgarlöftena kompletteras med en åtgärdsplan som beskriver vad som 
ska göras för att uppfylla löftet. Syftet med medborgarlöftena är att de ska 
ha en tydlig koppling till medborgarnas vardag och kunna visa på vilka 
åtgärder som kommunen och polisen genomför för att stärka tryggheten i 
området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander 2022-10-04  
Medborgarlöften 2021-2022 
Rapport, trygghetsenkäten 2022 
Lägesbild Vintern 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar sina synpunkter till framtagandet 
av medborgarlöften, det handlar bland annat om trygghetsskapande 
åtgärder i centrum, till exempel i tunneln under järnvägen. En av åtgärderna 
som kommunen genomför är Vännäs Fastigheter AB:s beslut att köpa det 
före detta järnvägshotellet och renovera det. Dialog med "motorburen 
ungdom" och arbetet mot missbruk av alkohol och droger ska fortsätta. 
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KSAU § 100 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 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2022-10-12 
Protokoll KF 2022-06-13, § 55 
Förslag – Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
Lag (2009:74) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas. 
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KSAU § 101 Dnr 2022/000148 
 
Information om kommunens placeringar - Handelsbanken 
 
Ärende 
Vid sammanträdet ger Handelsbankens representant Stefan Hörnell 
information om kommunens placeringar. 
 
Han berättar bland annat om utvecklingen för Östen Berglunds 
ungdomsstiftelse samt för kommunens övriga placeringar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen om kommunens placeringar läggs till handlingarna.  
_____ 
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