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KSAU § 102 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-25, Malin Bohlin 
Uträkning kostnader 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar att de tagit del av informationen om jourersättning 
för vintervägsunderhåll på enskilda vägar. Kommunstyrelsen tar beslut om 
eventuell ersättning.  
_____ 
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KSAU § 103 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 
Förslag till Taxa för 2023 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25, Malin Bohlin 
Nuvarande taxa för 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till Va-taxa för 2023 antas att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
_____ 
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KSAU § 104 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 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson, 2022-10-24 
Förslag till renhållnings- och avfallstaxa 2023 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 94 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till renhållnings- och avfallstaxa för 2023 antas att gälla 
från 2023-01-01. 
_____ 
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KSAU § 105 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 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-06-29  
Kartbilagor Vännäs och Vännäsby  
Protokoll fullmäktige, 2022-06-13, § 60 
Medborgarförslag Linnea Rydenfalk, 2022-05-20 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget bifalls. 
_____ 
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KSAU § 106 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 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2022-10-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-28, § 11  
Medborgarförslag från Kersti Eriksson, 2022-01-16 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Medborgarförslaget om offentlig toalett längs med strandpromenaden 
avslås. 
_____ 
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KSAU § 107 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 
Förslag till sammanträdestider 2023 för KF, KS, KSAU 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott för 2023 fastställs. 
_____ 
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KSAU § 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 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2022-10-20 
Sammanställning av ansökningar och förslag till fördelning från 
arbetsgruppen. 
Gåvobrev Östen Berglund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Fördelning av Östen Berglunds ungdomsstiftelse fastställs enligt upprätta 
förslag. 
_____ 
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KSAU § 109 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 
Tjänsteskrivelse 2022-10-14, Henrik Olofsson 
Yttrande över revisionsgranskning av Vännäs kommuns delårsrapport 2022 
Revisionsrapport delårsrapport 2022 Vännäs 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Upprättat yttrande på granskningen av delårsrapporten fastställs och 
översänds till revisorerna. 
_____ 
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KSAU § 110 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 
Tjänsteskrivelse Tomas Åström, 2022-10-26 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, Malin Bohlin, 2022-10-24 
Tjänsteskrivelse Henrik Åström, 2022-10-24 
Investeringsbudget för 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och 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. 
 
Summorna är ca-belopp och kan justeras något till kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet. 
_____ 
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KSAU § 111 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 arbetsutskottets sammanträde för att informera om denna 
prognos. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-10-17, § 80 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar att de delgetts information om prognosen för 
förutsättningarna för kommande års budget. Informationen kommer även 
att delges kommunstyrelsen den 14 november.  
_____ 
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