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KS § 89 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 27 september informerar 
kommunchef Karolina Johansson om hur Covid-19 situationen är för 
närvarande. Precis som för landet i stort är den dominerande 
smittspridningen bland yngre, 10-19 år, och bland ovaccinerade. Nära 80 av 
befolkningen över 16 har har nu fått två doser vaccin.  
 
Till och med vecka 37 har totalt 469 personer bekräftats smittade i Vännäs 
kommun, med något enstaka tillfälle med högre smittotal under sommaren 
och i övrigt inget eller något fåtal. Inom grundskola har den senaste veckan 
dock två klasser på olika skolor bekräftats ha smittspridning inom 
verksamheten, och dessa klasser har för närvarande distansundervisning. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har hittills klarat sig utan smittspridning.  
 
I samband med att flertalet restriktioner tas bort i slutet av september 
justerar även Vännäs kommun sina rutiner och restriktioner. Visst 
distansarbete kommer fortsätta att ske, tillsammans med andra rutiner för 
att minimera smittspridning. Politiska möten fortsätter ske på distans, i 
första hand året ut.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen om aktuellt läge med Covid-19 läggs till handlingarna.  
_____ 
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KS § 90 Dnr 2021/000012 
 
Ledningsgruppens rapport 2021 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträden redovisar förvaltningschefer samt 
kommunchefer skriftligt för övergripande händelser inom respektive 
förvaltning. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen samt för 
samtliga anställda inom kommunen via kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport - sep 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledningsgruppens rapport läggs till handlingarna.  
_____ 
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KS § 91 Dnr 2021/000137 
 
Lokal utvecklingsstrategi (Leader) Idériket Umeåregionen 2030 - 
remiss och avsiktsförklaring 
 
Ärende 
Idériket Umeåregionen 2030 har arbetat fram ett förslag till lokal 
utvecklingsstrategi för att möjliggöra en ansökan till Jordbruksverket om att 
bli ett Leaderområde under EU:s programperiod 2023-2030. Om strategin 
blir godkänd av Jordbruksverket kommer den att lägga grunden för 
landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som ska 
förverkligas med stöd från idériket Umeåregionen 2030.   
 
Den framtagna utvecklingsstrategin utgår ifrån det lokala perspektivet där 
analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med 
andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området ligger till grund 
för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd 
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är 
målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 
 
Utvecklingsstrategin har nu skickats på remiss till bland annat Vännäs 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring 
Förslag till remissyttrande 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 113 
Remissversion av utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregion 2030 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, föreslår att ett tillägg görs i sista stycket som handlar om 
ökad självförsörjningsgrad och att behålla odlingsmarker. Efter ordet 
odlingsmarker föreslår han att meningen: med hänsyn att inte påverka 
pågående markanvändning eller landsbygdsutveckling negativt läggs till.  
 
Anna Frej, S, föreslår avslag på tilläggsyrkandet.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att anta förslaget till 
remissyttrande samt ett tilläggsförslag från Anders Nilsson, C, om tillägg av 
en mening.  
 
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om de antar det upprättade 
förslaget till remissyttrande och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
Därefter frågar ordförande kommunstyrelsen om Anders Nilsson, C, 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår det.  
 
   
     forts 
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forts Ks § 91 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Remissvar från Vännäs kommun antas och översänds till Idériket 
Umeåregionen 2030. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna "Avsiktsförklaring för 
Leaderområde Idériket Umeåregionen 2030". 
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, Erik Fastevik, C, Hanna Lundberg, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsförslaget.  
_____ 
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KS § 92 Dnr 2021/000129 
 
Förvärv av byggnad Fordonshus 4 från Vännäs Fastigheter AB 
 
Ärende 
Vännäs kommun har getts möjlighet att förvärva bygganden "Fordonshus 4" 
av Vännäs Fastigheter AB för en köpeskilling om 4,1 mkr. Vännäs 
Fastigheter AB uppförde byggnaden Fordonshus 4 år 2010 efter beställning 
från Liljaskolan. Skolan har efter färdigställandet förhyrt byggnaden. 
 
Bakgrunden till förslaget är baserat på strukturella och ekonomiska 
faktorer. Förändringen kommer innebära att hyresgästen Liljaskolan 
erhåller en lägre hyreskostnad om cirka 150 tkr per år samt att 
fastighetsförvaltningen bedöms uppnå synergier.  
 
För säljaren Vännäs Fastigheter AB kommer transaktionen innebära en 
reavinst om 1,1 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-07-05 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 105 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs kommun förvärvar byggnaden ”Fordonshus 4” för en köpeskilling 
om 4,1 mkr med tillträde den 1 januari 2022.  
 
Förvärvet finansieras med medel från extra stora investeringar i 2022 års 
investeringsbudget. 
_____ 
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KS § 93 Dnr 2021/000133 
 
Omfördelning av del av internhyresbudget 2021 från 
kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden  
 
Ärende 
Vännäs kommun tillämpar intern hyresdebitering. Fördelningsgrund för 
hyresdebitering av Medborghuset och Vändan 1 (Centralförrådet) baserades 
tidigare på disponerad yta inklusive gemensamma ytor. Från 2021 baseras 
fördelningen av internhyra utifrån personalantal per avdelning. Den nya 
fördelningsgrunden är ett led i den kontinuerliga förbättringen av 
Räkenskapssammandraget (RS) samtidigt som den förenklar arbetet med 
internhyror.  
 
I samband med att en ny fördelningsgrund togs fram gjordes även en 
översyn av dåvarande kommunledningskontorets och 
samhällsbyggnadsförvaltningens fördelning av ansvar och internhyror. 
Miljö- och byggavdelningen tillhör plan- och miljönämnden men där 
internhyran belastar nuvarande kommunstyrelseförvaltningen. Därför 
föreslås kommunfullmäktige besluta om en budgetjustering för budget 2021 
motsvarande 139 109 kr från kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, 2021-08-09 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 106 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
För budget 2021 överförs 139 109 kr avseende internhyresdebitering från 
kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden. 
_____ 
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KS § 94 Dnr 2021/000138 
 
Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam PA-
nämnd inom Umeåregionen 
 
Ärende 
Umeåregionens kommuner inrättade den 1 januari 2016 en gemensam 
nämnd, Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av 
personaladministrativa system, kallat PA-nämnden. Den gemensamma 
nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa 
system, som har upphandlats för den gemensamma nämnden, som avtal och 
avtalsuppföljning mot leverantören, övergripande systemförvaltning, 
applikationsdrift, server och databasdrift, driftmiljö (licenser och hårdvara), 
vidareutveckling och personuppgiftsbiträde.  
 
Örnsköldsviks kommun har beslutat att lämna den gemensamma nämnden. 
Som en följd av detta ska kommunfullmäktige i de kvarvarande 
kommunerna besluta om att anta uppdaterat reglemente och 
samverkansavtal som ersätter tidigare avtal. Det nya reglementet och 
samverkansavtalet är planerat att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 114 
Protokoll PA-nämnden 2021-09-03 
Förslag till reviderat reglemente, PA-nämnden 
Förslag till reviderat samverkansavtal, PA-nämnden 
Ursprungligt reglemente och samverkansavtal 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens 
gemensamma nämnd för PA-system antas att gälla från och med den 1 
januari 2022. 
_____ 
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KS § 95 Dnr 2021/000003 
 
Internkontrollplan 2021 
 
Ärende 
Enligt internkontrollplanen som kommunstyrelsen har antagit ska en del 
områden följas upp halvårsvis och skulle ha skett i juni 2021. på grund av 
vissa faktorer genomfördes aldrig denna uppföljning. Kontrollplanen i sin 
helhet följs upp på kommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan med bilagor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har följt upp internkontrollplanen för del av 2021. 
_____ 
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KS § 96 Dnr 2016/000183 
 
Revidering av formulering för lån för bolagisering av 
fastighetsavdelning 
 
Ärende 
I det beslut som kommunfullmäktige tog den 7 juni 2021 angående att 
fastighetsavdelningen överlåts till Vännäs Fastigheter AB och i samband 
med det gav bolaget en borgensram om 40 mkr för att hantera 
underhållsinvesteringar har i efterhand ett formaliafel upptäckts. För att 
bolaget ska kvalificeras till att få låna av Kommuninvest med kommunal 
borgen krävs det att borgensbeslut från Vännäs kommun är formulerat 
enligt nedan skrivelse: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Fastighetstjänster i Vännäs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Då de två formuleringarna skiljer sig gentemot varandra behöver 
kommunfullmäktige formellt fatta ett nytt beslut för att belåning med 
kommunal borgen ska kunna ske genom Kommuninvest. Detta påverkar 
inte kommunen eller bolaget på annat sätt än fullmäktiges tidigare beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-09-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07 § 52 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Fastighetstjänster i Vännäs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
_____ 
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KS § 97 Dnr 2021/000117 
 
Offentliga kommunstyrelsesammanträden (öppet för 
allmänheten) 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen kap. 6 § 25 får en nämnd besluta att sammanträden 
är offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. För ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess får inte allmänheten 
närvara. Kommunstyrelsen beslutade 2004 att införa öppna sammanträden 
under en ettårig prövoperiod. Sedan dess har det inte tagits något beslut om 
att fortsätta med öppna sammanträden, dock har de i praktiken varit öppna, 
bland annat så har media tidigare år deltagit som åhörare. Detta har dock 
inte skett de senaste åren (innan pandemin och digitala sammanträden).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet i juni 2021 och 
beslutade att återremittera ärendet för att utreda de praktiska 
förutsättningarna för att eventuellt genomföra öppna sammanträden (det 
vill säga, för allmänheten och media etc.) Kommunstyrelseförvaltningen har 
nu utrett även den frågan och ser att det finns praktisk möjlighet för närvaro 
av en mindre skara allmänhet, dock går det inte att avskärma åhörarna från 
de förtroendevalda.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns argument som talar både 
för och emot öppna sammanträden, och förordar inte något av alternativen 
mer. Däremot ser förvaltningen att sammanträden som i sin helhet 
genomförs digitalt, inte är lika lämpliga för öppna sammanträden, främst då 
det kan kräva mer personella resurser för att hantera tekniken. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 115 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-09-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 91 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-05-12 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att kommunstyrelsens sammanträden är öppna för 
allmänheten, med undantag för sammanträden som genomförs helt digitalt.  
 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till Erik 
Fasteviks, C, förslag.  
 
Jan Nilsson, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
om att inte ha sammanträden öppna för allmänheten.  
 
Per-Erik Lundmark, S, Johan Ågren, S och Lena Carneland, S, föreslår bifall 
till Jan Nilssons, M, och arbetsutskottets förslag.  
 
 
     forts 
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forts KS § 97 
 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag om 
att kommunstyrelsens sammanträden inte är öppna för allmänheten samt 
Erik Fasteviks, C, med fleras, förslag om att sammanträdena är öppna.  
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen hur den ställer sig till förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs och genomförs. Ja innebär bifall till arbetsutskottets 
förslag. Nej innebär bifall till Erik Fasteviks, C, förslag.  
Rösterna utfaller med 7 ja och 4 nej.  
Bifogad omröstningslista visar hur var och en av ledamöterna röstade. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från arbetsutskottet om ett 
tillägg att se över möjligheten till andra alternativ för att öka delaktigheten. 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.  
 
Kommunstyrelsen ser gärna över möjligheten till andra alternativ för att öka 
delaktigheten i den kommunala demokratin, när pandemin är över. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet att sammanträdena inte 
är öppna för allmänheten.  
_____ 
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Vännäs kommun
Kommunstyrelsen Voteringslista

Kommunstyrelsen, KS 2021-09-27

Paragraf 97 Offentliga kommunstyrelsesammanträden (öppet för
allmänheten)

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Jäv
Anna Frej S X
Anders Nilsson C X
Lena Carneland S X
Per-Erik
Lundmark S X

Johan Ågren S X
Viktoria
Lapinniemi V Bengt-Erik Näslund V X

Per Nyström V X
Jan Nilsson M X
Erik Fastevik C X
Hanna Lundberg C X
Hans-Inge
Smetana KD X

Summa 7 4 0
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RESERVATION till ärende § 97 Offentliga kommunsammanträden vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-27. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag att fortsatt hålla 
kommunstyrelsesammanträden i Vännäs öppna för allmänheten.  
 
Grunder. 
 
Det är helt korrekt som anförs i utredningen att vi i många år haft öppna 
kommunstyrelsesammanträden men det har inte varit många medborgare som besökt våra 
sammanträden. Vi har dock inte marknadsfört den möjligheten i någon större utsträckning. 
Men bara för att det är få som besökt sammanträden eftersom vi inte upplyst medborgarna i 
den utsträckning vi borde, är det inte skäl att återgå till att utestänga medborgarna från insyn.  
 
Vi behöver mer intresse för det politiska arbetet i vår kommun och inte mindre. Med öppna 
sammanträden ger man medborgarna möjlighet att delta och lyssna och inte sällan kan detta 
skapa intresse att engagera sig politiskt. Och vi behöver fler politiskt intresserade och inte 
färre.   
 
Det finns många möjligheter att t ex ordna medhörning från festsalen om sessionssalen blir 
för liten så det ser vi inte heller som argument för att utesluta medborgarna till i insyn.  
 
Argumentet att vi ska hålla stängda sammanträden för att de flesta kommuner i närområdet 
har det är även det dåligt argument. Det finns kommuner som vill ha öppen dialog med 
väljarna och annonserar inför kommunstyrelsesammanträden att man som 
kommunmedborgare kan komma och lyssna.  
 
Vi högaktar de tidigare kommunstyrelseordförandena som med öppenhet låtit medborgarna ha 
full insyn i det politiska arbetet med att upplåta möjligheten att delta på kommunstyrelsens 
sammanträden. Och vi beklagar djupt att den nuvarande majoriteten (S, M och V) förvägrar 
Vännäs kommuns medborgare den möjligheten.  
 
 
Vännäs 2021-09-27 
 

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

Hanna Lundberg  Erik Fastevik 
Hanna Lundberg (C)    Erik Fastevik (C)       
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/bafcc37f-e228-4097-b4b4-2642e1c0130e

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(20) 

2021-09-27 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 98 Dnr 2020/000109 
 
Motion från Krister Andersson, MP, om miljö- och 
hållbarhetssamordnare 
 
Ärende 
Den 3 juni 2020 inkom Krister Andersson, MP, med en motion där han 
föreslår att Vännäs kommun tillsätter en tjänst som Miljö- och 
hållbarhetsstrateg med ansvar att samordna och förankra frågor om miljö-, 
klimat- och hållbarhet i kommunen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen 
avslås då kommunfullmäktige avslog ett identiskt yrkande i juni 2021 i 
samband med budgetomröstningen och ser därför inte att det finns någon 
grund att föreslå ett annat beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 111 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-08-26 
Motion från Krister Andersson, MP, 2020-06-03 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Motionen avslås.  
 
Vännäs kommun anser att det kan vara värdefullt för kommunen att ha en 
hållbarhetsstrateg och att förslaget är bra. Kommunen har dock begränsade 
resurser. På kommunstyrelsens förvaltning behöver ett mindre antal 
personer dela ett större antal roller mellan sig. De flesta av 
arbetsuppgifterna som en hållbarhetsstrateg kan utföra förekommer redan 
och utförs då av flera olika personer. Arbetet med den nya strategiska 
planen som ska genomsyras av Agenda 2030 kommer att poängtera vikten 
av att ALLA strävar mot ett hållbart samhälle. Beslutet bör inte kringskära 
förvaltningarnas möjligheter att själva planera hur något ska utföras i mån 
av tillgängliga resurser, i detta fall om en, eller flera, medarbetare ska utföra 
arbetsuppgifter som en hållbarhetsstrateg kan ha. 
_____ 
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KS § 99 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 som en del av den interna kontrollen över nämnderna. 
 
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. 
_____ 
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KS § 100 Dnr 2021/000134 
 
Riktlinje för utbyggnad av kommunal vägbelysning  
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har beslutat att nya kriterier för utbyggnad av 
vägbelysning ska tas fram. Kommunen har i dagsläget ett reglemente som 
endast beskriver miniminivån på de vägar som kan bli aktuella för 
utbyggnad. I det nya förslaget till riktlinjer kompletteras det med kriterier 
för hur prioritering mellan olika vägar ska ske.   
 
Förslaget till riktlinjer bygger på Vännäs kommuns trafikstrategi och siktar 
framför allt på att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter, särskilt barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 107 
Förslag till riktlinjer för utbyggnad av vägbelysning from 2022-01-01  
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-08-25  
Nuvarande reglemente vägbelysning i byarna, antaget 2012-11-26 
Förteckning Vägbelysning Vännäs kommun 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, yrkar att tillägg i de föreslagna riktlinjerna görs till syftet 
efter meningen om stärka trygghet och trivsel: samt bidra till utveckling och 
tillväxt i kommunen. 
 
Anna Frej, S, föreslår att ett tillägg till de föreslagna riktlinjerna gör om att 
uppföljning ska ske vart tredje år.  
 
Erik Fastevik, C, föreslår att infrastrukturchef ges i uppdrag att ta fram 
underlag för detta till kommande budgetberedning.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om riktlinjer för kommunal 
vägbelysning samt tre tilläggsförslag till detta.  
 
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om den antar riktlinjerna och 
finner att kommunstyrelsen gör så. Sedan frågar ordförande 
kommunstyrelsen om de tre tilläggsförslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta samtliga tilläggsförslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Riktlinje för utbyggnad antas att gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Infrastrukturchef ges i uppdrag att ta fram underlag för utbyggnad enligt 
riktlinjerna till kommande budgetberedning.  
_____ 
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KS § 101 Dnr 2021/000140 
 
Tertialbokslut 2, 2021, för kommunstyrelsen 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för 
kommunstyrelsen för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31.  
 
Kommunstyrelsen uppvisade ett samlat överskott per augusti på drygt 7 700 
tkr. Det var avdelningarna politisk ledning, planering och utveckling, 
personal och löner samt fastighet som stod för de största överskotten. 
Infrastruktur står för den största negativa avvikelsen mot budget 
motsvarande -889 tkr. Det är framför allt den snörika vintern och därmed 
vinterväghållningen som drar ned resultatet.   
 
Prognosen för helåret för kommunstyrelsen är en budget i balans vilket 
innebär att målet inom perspektivet ekonomi uppfylls. För perspektivet 
medborgare bedöms kommunstyrelsen nå en delvis uppfylld resultatnivå. 
Inom perspektiven medarbetare och samhällsutveckling bedöms 
kommunstyrelsen nå uppsatta mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, Henrik Åström, 2021-09-14 
Tertialbokslut 2, 2021 för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Upprättat tertialbokslut för kommunstyrelsen per 2021-08-31 fastställs. 
_____ 
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KS § 102 Dnr 2021/000141 
 
Tertialbokslut 2, 2021, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för 
perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Tertialbokslutet omfattar samtliga 
nämnder inklusive Vännäs Fastigheter AB.  
 
Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 66,5 mkr varav Vännäs 
kommun står för 54 mnkr. Överskottet återfinns till största del inom 
finansen och beror främst på poster av engångskaraktär som realisering av 
finansiella tillgångar, ökade skatteintäkter och semesterlöneskulden som är 
positiv för perioden. 
Prognosen för helåret är ett resultat på ca 37,5 mkr vilket motsvarar en 
positiv avvikelse mot budget med 24,4 mkr. Noteras bör att nämnderna 
redovisar ett samlat överskott på närmare 11 mkr för perioden. Samtidigt 
förväntas en samlad avvikelse på helåret motsvarande -0,7 mkr för 
nämnderna. 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, 2021-09-14 
Tertialbokslut 2, 2021 för Vännäs kommun  
Nyckeltalsbilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Upprättat tertialbokslut per 2021-08-31 för Vännäs kommun inkl. Vännäs 
Fastigheter AB,  fastställs. 
_____ 
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KS § 103 Dnr 2021/000007 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegeras beslutanderätt i vissa 
frågor till utskott, ordförande eller tjänstepersoner. Beslut tagna enligt 
denna delegationsordning ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Delegationsbeslut 
Beslut om representation vid Inera AB:s årsstämma, 2021-05-18, delegat: 
Karolina Johansson, kommunchef 
Beslut om fullmakt till AC-net Internservcie AB, 2021-06-18 delegat: 
Karolina Johansson, kommunchef 
Tilldelningsbeslut, upphandling av speciallivsmedel, nutritionspumpar mm. 
2021-06-09, delegat: Karolina Johansson, kommunchef 
Beslut om medfinansiering tågjubileum, 2021-09-01, delegat: Anna Frej, S, 
kommunstyrelsens ordförande 
Sammanställning delegeringsbeslut september, delegat: Karolina 
Johansson, kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
_____ 
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KS § 104 Dnr 2021/000002 
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Meddelanden 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd, 2021-09-03 
Meddelande från Svea Hovrätt om att prövningstillstånd ej beviljas 
Portföljsredovisning augusti 2021 
Portföljsredovisning juni och juli 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns.  
_____ 
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