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KSAU § 82 Dnr 2022/000066 
 
BRIS region Nord - ansökan om bidrag för 2023 
 
Ärende 
BRIS region Nord har lämnat in en ansökan om bidrag för 2023. 
Kommunen har stöttat verksamheten under ett antal år och föreningen har 
även varit och informerat vid ett sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS region Nord. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
BRIS ges bidrag för 2023.  
Medelsanvisning: kommunstyrelsen buffertkonto. 
_____ 
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KSAU § 83 Dnr 2022/000122 
 
Revisonsgranskning - krisberedskap 
 
Ärende 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Vännäs kommun 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 kommunstyrelsen att: 
•Förtydliga krisledningsnämndens reglemente avseende nämndens rätt att 
överta verksamheter från övriga nämnder. 
•Dokumentera utvärderingar efter genomförda utbildnings- och 
övningsinsatser för att ta lärdom inför det fortsatta arbetet med att stärka 
kommunens krisberedskap. 
•Säkerhetsställa att krisledningsnämndens ledamöter blir korrekt valda av 
fullmäktige. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande om 
revisionsgranskningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-27, Malin Österlund 
Yttrande över revisionsgranskning, bilaga 
Granskningsrapport av kommunens kris- och katastrofberedskap, bilaga 
Missiv – Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap, 
kommunrevision 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Yttrande enligt bilaga fastställs och översänds till revisorerna.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen uppdras 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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KSAU § 84 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 bör fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Malin Österlund. Bilaga.  
Förslag till reglemente. Bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och  kommunfullmäktige 
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas och ersätter 
tidigare antaget reglemente. 
_____ 
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KSAU § 85 Dnr 2022/000120 
 
Inbjudan och ambitionsdokument för regional 
totalförsvarsövning 
 
Ärende 
Varje kommun ska under mandatperioden utbilda och öva sin organisation 
inom krisberedskap och höjd beredskap. Länsstyrelsen i Västerbotten 
bjuder in kommunen att delta i en regional övning, Vilde Västerbotten. 
 
För att länsstyrelsen ska kunna planera genomförandet behöver de underlag 
från respektive kommun som innehåller den ambitionsnivå som 
kommunerna tänker delta i övningen med. 
Vännäs kommun kan inte på egen hand och till lägre kostnad planera och 
genomföra en likvärdig övning. Kommunstyrelseförvaltningen förordar att 
Vännäs kommun deltar i övningen. 
 
Beslutsunderlag 
Översikt av regional totalförsvarsövning Vilde Västerbotten (bil 1) 
Ambitionsdokument totalförsvarsövning Vilde Västerbotten (bil 2) 
Utbildnings- och övningsplan, Kommunstyrelsen 2019-11-11 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10, Malin Österlund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun deltar i Vilde Västerbotten och dess delövningar. 
 
Kommunchef beslutar om kontaktperson samt vilka tjänstepersoner som 
kan/bör delta. 
Krisledningsnämnden deltar i funktionsövning och krisledningsnämnd samt 
kommunstyrelsen deltar i lokal seminarieövning. 
_____ 
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KSAU § 86 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 
vägen. Total kostnadsberäkning från Trafikverket är 543 750 kronor och 
bidraget som vägföreningen beviljats är 70% vilket motsvarar 380 625 
kronor. Enligt gällande reglemente blir det kommunala bidraget 163 125 
kronor vilket motsvarar 30%. Enligt gällande reglemente ska objekt över 
300000 kronor prövas av kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att 
bidrag ska betalas ut, men avdelningen har endast budget för 80 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Gällande bidragsreglemente antagen av fullmäktige 2017-06-12. 
Ansökan från Vägföreningen 
Beslut om statsbidrag från Trafikverket 
Brev till vägföreningen daterad 2022-08-10 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunalt bidrag beviljas enligt gällande reglemente. 
84 000 tas från Infrastrukturavdelningens budget.  
 
Återstående del, 80 000 hanteras genom att avdelningen ges rätt att gå med 
motsvarande del i underskott vilket regleras med överskott på andra 
avdelningar inom förvaltningen.  
_____ 
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KSAU § 87 Dnr 2022/000128 
 
Medfinansiering Leader 2023-2027 
 
Ärende 
Föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (f.d. URnära) har inkommit med 
en förfrågan till Vännäs kommun om att medfinansiera leaderområdet 
Idériket Umeåregionen 2030 under perioden 2023-2027. Leader är ett EU-
initiativ för landsbygdsutveckling i samverkan, där aktörer inom ideell, 
privat och offentlig sektor kan söka projektstöd för utvecklingsprojekt. 
Leader Idériket Umeåregionen 2030 har 2022-06-03 prioriterats av 
Jordbruksverket till att få bilda leaderområde och tilldelats en total 
projektbudget på 37 3287 279 kronor, under förutsättning att 
leaderområdet får fram övrig offentlig medfinansiering motsvarande 33%. 
För Vännäs kommun innebär det medfinansiering om 310 653 kronor per år 
under en femårsperiod.  
 
Region Västerbottens medfinansiering är inte inräknad i budgeten, vilket 
gör att kommunernas medfinansiering kan komma att minska om regionen 
går in som medfinansiär. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt undertecknad avsiktsförklaring Idériket 
Umeåregionen 2030, Dnr 2021/000137 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun godkänner medfinansiering om 310 653 kronor till  
medfinansiering av Leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 för år  
2023 och för hela perioden till och med år 2027.  
 
För 2023 tas pengar från budget. För 2024 och efterföljande år tas nya  
medfinansieringsbeslut år för år. 
 
 
_____ 
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KSAU § 88 Dnr 2022/000130 
 
Redovisning attestantförteckning Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Ärende 
I samband med en revisionsgranskning för ett antal år sedan så 
konstaterades att styrelsen inte regelbundet delgavs attestantförteckningen 
för förvaltningen. Efter det har den regelmässigt lyfts till ansvariga politiker. 
Det är inte politikens ansvar att besluta vem som ska ha rätt att attestera 
vad och listan ges som en information/delgivning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. Bilaga.  
Attestantförteckning. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att utskottet har tagit del av gällande 
attestantförteckning och att detta är en del av den interna kontrollen.  
_____ 
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KSAU § 89 Dnr 2022/000039 
 
Kurser och utbildningar under 2022 
 
Ärende 
Vid sammanträdet görs en genomgång av aktuella kurser och konferenser.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Anna Frej och Anders Nilsson anmäls till Landsbygdsforum Lycksele 26 
oktober samt till NAP-seminarium, omprövning av vattenkraften, Lycksele 
12 oktober. Ledamöterna anmäler sig på egen hand.  
_____ 
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