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KSAU § 90 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.  
 
Vid sammanträdet görs en genomgång i ärendet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ställer frågor till förvaltningen samt diskuterar de förändrade 
ekonomiska förutsättningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Gällande budget. Bilaga.  
PM om effekter efter skatteunderlagsprognosen, Henrik Olofsson. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Till följd av förändrade förutsättningar kommer ett nytt förslag till budget 
att behandlas av kommunfullmäktige i oktober, ärendet bereds av 
kommunstyrelsen. 
_____ 
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KSAU § 91 Dnr 2022/000121 
 
Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030 - 
remissvar 
 
Ärende 
Region Västerbotten har under sommaren skickat ut den regionala 
digitaliseringsstrategin 2022-2030 på remiss. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. Henrik Åström, bilaga.  
Remissyttrande. Bilaga.  
Remiss: Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Remissyttrandet fastställs och översänds till Region Västerbotten. 
_____ 
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KSAU § 92 Dnr 2022/000016 
 
Löneöversyn 2022 - beslut om löneprioriteringar och uppföljning  
 
Ärende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog 2022-03-08 förslag till 
prioriteringar och löneprioriteringar inför årets löneöversynsprocess. 
Arbetsutskottets ges nu en information om utfallet.    
 
Ledningsgruppens för förslag till löneprioritering och löneökningar för 
Vännäs kommuns medarbetare år 2022 baserades på aktuell lönestatistik i 
Sverige och närliggande kommuner, kommunens rekryteringsbehov, 
omvärldsfaktorer och resultat av 2021 års lönekartläggning (MIA-
kartläggning). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. Karin Eriksson, bilaga.  
Utfall löneöversyn 2022. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av löneutfallet per 
fackförbund för 2022. 
_____ 
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KSAU § 93 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 
Bredbandsstrategi 2022-2027, Roger Fagerdal. Bilaga.  
Protokoll KF. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Bredbandsstrategi 2022-2027 beslutas. 
_____ 
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KSAU § 94 Dnr 2022/000131 
 
Beslut om medfinansiering näringslivsprojekt "Attrahera flera" 
samt antagande av samverkansavtal 
 
Ärende 
Kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs, har 
i 20 år samarbetat i projektform för näringslivsutveckling. 
Kranskommunerna tillsammans med Umeå söker nu ett ERUF-projekt 
inom programområde smart specialisering; Stärk små- och medelstora 
företags attraktivitet och konkurrenskraft.  Projektet kallas Attrahera flera 
och syftar till att stärka områdena företagsattraktion, kompetensattraktion 
och samhällsattraktion, genom att arbeta i en horisontell stödstruktur.  
Medfinansiering söks för 337 003 SEK per år under 2023, 2024 och 2025.  
 
Total omslutning på projektet är 18 381 990 SEK, sökt finansiering från 
Region Västerbotten 30% och Tillväxtverket 40%.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om medfinansieringsintyg 
avseende Vännäs kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Christin Westman, bilaga.  
Medfinansieringsintyg. Bilaga.  
Samverkansprotokoll. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun medfinansierar ”Attrahera Flera” med 337 003 SEK per år 
2023, 2024 och 2025 och undertecknar därmed medfinansieringsintyg samt 
samverkansavtal.  
 
Medelsanvisning: Bygdeavgiftsmedel 
_____ 
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KSAU § 95 Dnr 2022/000132 
 
Nominering Leader  
 
Ärende 
Tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 
Vindeln och andra aktörer inom ideell och privat sektor, har Vännäs 
kommun under åren 2021-2022 arbetat fram och därefter skickat in en 
ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde, Idériket 
Umeåregionen 2030.  Leader Idériket Umeåregionen 2030 prioriterades 
2022-06-03 av Jordbruksverket till att få bilda leaderområde och tilldelades 
en total projektbudget på 37 287 279 kronor, under förutsättning att 
leaderområdet får fram övrig offentlig medfinansiering motsvarande 33%.  
 
Idériket Umeåregionen 2030 drivs av en förening där en ny styrelse ska 
utses. Vännäs kommun fick 2022-06-23 en nomineringsanmodan av 
föreningens valberedning om att utse en ledamot till styrelsen som ska 
företräda offentlig sektor från Vännäs kommun. Valberedningen ser gärna 
att kommunen inkommer med sin kandidat senast den 30 september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Annika Nordenstam. Bilaga.  
Nomineringsförfarande - information. Bilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lena Carneland nomineras till styrelseledamot i föreningen leaderområdet 
Idériket Umeåregionen 2030 för att företräda offentlig sektor från Vännäs 
kommun. 
_____ 
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KSAU § 96 Dnr 2022/000133 
 
Lösen av lån i stadshypotek AB på 35,387 mkr med förfallodatum 
2022-10-31 
 
Ärende 
Lån 483303 i Stadshypotek AB på 35,387 mkr förfaller till betalning den 
sista oktober 2022. Arbetet med anbudsförfarande för eventuell 
refinansiering av lån bör starta senast i början av oktober. Förslaget från 
kommunstyrelseförvaltningen är att inte refinansiera lånet i stadshypotek 
utan betala av lånet i sin helhet vid förfall. Genom att betala av lånet får 
kommunen en lägre skuldsättning samtidigt som räntekostnaderna 
minskar. Ett lösen av lån ger ingen effekt på resultaträkningen utan endast 
på balansräkningen genom en högre soliditet.  
 
Kommunstyrelsen är ansvarig för medelsförvaltningen för kommunen. Ett 
lösen av lån innebär inget nytt åtagande för kommunen och kan ses som ett 
verkställighetsbeslut. Kommunstyrelseförvaltningen vill ändå upplysa 
kommunstyrelsen om dess kommande agerande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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