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KSAU § 72 Dnr 2022/000103 
 
Förordnande av kommunchef/ biträdande kommunchef 
 
Ärende 
Karolina Johansson och Henrik Åströms förordnande som kommunchef/ 
biträdande kommunchef gäller fram till den 31 juli 2022. Det är 
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om 
kommunchefsförordnande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Karolina Johansson och Henrik Åström förordnas som kommunchef 
respektive biträdande kommunchef fram till den 31 juli 2025.  
_____ 
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KSAU § 73 Dnr 2020/000179 
 
Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande 
elevunderlag 
 
Ärende 
Fredrik Sandin, C, skickade den 7 december 2020 in en motion till 
kommunfullmäktige om Liljaskolans vikande elevunderlag. Sandin, C, yrkar 
att Liljaskolans ledning ska få i uppdrag att göra en omvärldsanalys och att 
det arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2021 att 
remittera Fredrik Sandins, C, motion om Liljaskolans vikande elevunderlag 
till Liljaskolans styrelse. Remissen ska besvara hur styrelsen arbetar 
angående nya utbildningar för att öka sitt elevantal. Liljaskolans styrelse har 
nu besvarat remissen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett motionen och Liljaskolans 
styrelse har endast varit remissinstans. Motionen behandlas därför utan 
förslag till beslut från tidigare instans. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande elevunderlag. 
Remissvar från Liljaskolans styrelse 
Liljaskolans styrelse 2022-05-19 § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och  kommunfullmäktige 
Motionen anses vara besvarad utifrån Liljaskolans styrelses remissvar.  
_____ 
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KSAU § 74 Dnr 2022/000100 
 
Utbyte av arbetsmaskin på Liljaskolan  
 
Ärende 
Liljaskolans styrelse har beslutat att ge ordförande i uppdrag att besluta om 
operationell leasing av ny grävmaskin när förvaltningen har tagit fram 
kostnadsunderlag. Det handlar om en spårgående grävmaskin med 
tillhörande redskap där nuvarande avtal går ut januari 2023. En ny 
upphandling kommer att krävas. Ärendet innebär ingen utökning eller 
neddragning i den totala maskinparken.  
 
För ärenden om operationell leasing ska kommunstyrelsens arbetsutskott 
fatta beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
Liljaskolans styrelse 2022-05-19 § 23 
Ordförandebeslut, Gösta Eklund, M 
Tjänsteskrivelse, Jesper Westman 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Liljaskolan skaffar en ny spårgående grävmaskin med operationell leasing. 
_____ 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/fa32d384-2a60-4b3e-85fa-6532787cd568

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(12) 

2022-06-07 

 
 

 

  

 

 
 

KSAU § 75 Dnr 2022/000076 
 
Revisionsgranskning: Uppföljande granskning av kommunens 
förebyggande arbete 
 
Ärende 
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av kommunens 
förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet granskades 2018 och 
revisionen har nu följt upp om beslutade åtgärder har genomförts och om 
utpekade svagheter har förbättrats. Revisionens sammanfattade bedömning 
är att kommunstyrelsen delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport, missiv och kortrapport - uppföljning förebyggande arbete 
Förslag till yttrande 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Yttrande enligt bilaga översänds till revisionen.  
 
Kommunchef uppdras att lägga in Brottsförebyggande arbete i 
kommunstyrelsens årshjul för uppföljning, att införa rutin för uppföljning 
av revisionsgranskningar samt att till hösten aktualisera styrdokumentet för 
mottagande av nyanlända och integration.  
 
_____ 
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KSAU § 76 Dnr 2022/000101 
 
Riktlinjer för kommunstyrelsens beredningsprocess 
 
Ärende 
I revisionens granskning av kommunens ärendehanteringsprocess så 
identifierade de en brist i att processen inte finns dokumenterad. 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram en riktlinje för 
kommunstyrelsens beredningsprocess.  
 
Riktlinjen utgår ifrån hur kommunen arbetar i dagsläget men tydliggör 
ansvarsområden.  
 
Respektive nämnd ansvarar för sin beredningsprocess. Riktlinjen är 
framtagen för kommunstyrelsens beredningsprocess men grunden kan med 
fördel användas av andra nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
Förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens beredningsprocess. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Riktlinjer till kommunstyrelsens beredningsprocess antas.  
 
Kommunchef får uppdatera riktlinjerna vid inaktualitet.   
_____ 
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KSAU § 77 Dnr 2022/000109 
 
Ansökan om sponsring från Vännäs HC 
 
Ärende 
Vännäs HC har skickat in en ansökan om sponsring om 100 000 kronor för 
säsongen 2022-23 till Vännäs kommun. Förvaltningen har inte berett 
ärendet.  
 
100 000 kronor är en högre summa än kommunstyrelsens arbetsutskott får 
besluta om vilket innebär att ärendet kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om sponsring från Vännäs HC 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyresen 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Till 
kommunstyrelsens sammanträde ska kommunstyrelsens ordförande ta fram 
kompletterande och förtydligande information.  
_____ 
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KSAU § 78 Dnr 2022/000110 
 
Ansökan om sponsring från Kullar och Klang 
 
Ärende 
Kullar och Klang har skickat in en ansökan om sponsring om 44 500 kronor 
till kommunen. Sponsringen gäller arvoden och ljudteknik till föreningens 
arrangemang under sommaren 2022. Förvaltningen har inte berett ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att besluta om finansiering upp till 
49 300 kronor från kommunstyrelsens budgetpost för utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om sponsring från Kullar och Klang 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sponsrar Kullar och Klangs arrangemang 
under sommaren 2022 med 25 000 kronor. Pengarna tas från 
kommunstyrelsens budgetpost för utveckling.  
_____ 
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KSAU § 79 Dnr 2022/000007 
 
Uppföljning av arbetet med bostadsanpassning  
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde deltar Per Ericsson för 
att informera och svara på frågor om arbetet med bostadsanpassning. 
 
Under 2022 så har det varit 16 ärenden med bostadsanpassning i Vännäs 
kommun. I nuläget ligger verksamheten back med drygt 100 000 kronor 
mot budget. I snitt kostar en anpassning runt 15 000 kronor. Vindelns 
kommun köper en del bostadsanpassningshandläggning av Vännäs och det 
finns även kontakt med andra kranskommuner.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetet med bostadsanpassning har följts upp.  
_____ 
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KSAU § 80 Dnr 2022/000023 
 
Kostnadsökning inom kostverksamheten 
 
Ärende 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2021 gavs 
kommunchef i uppdrag att utreda kostnadsutvecklingen inom 
kostavdelningen med anledning av höjda livsmedelspriser och den antagna 
livsmedelsstrategin. Kostavdelningen har en köp-sälj modell där 
portionspriserna räknas upp enigt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Kostavdelningen har högre kostnadsökningar än vad som ersätts 
enligt PKV.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari redovisade kommunchef 
uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade då att kostavdelningens budgetram 
för 2022 ligger kvar men att en ny uppföljning av uppdraget ska ske på 
kommunsstyrelsens sammanträde i juni 2022. 
 
Henrik Olofsson, ekonomichef, och Henrik Åström, biträdande 
kommunchef, redogör för kostnadshöjningar inom kostverksamheten.  
 
För att hantera prisökningen på kort sikt kommer kostavdelningen under 
hösten arbeta aktivt med att anpassa menyn efter priser och kampanjvaror, 
bland annat genom att sätta matsedeln senare. Ett fortsatt arbete mot 
matsvinn är också en viktig del av hanteringen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av kostnadsökningen, Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen ska fortsatt följa prisutvecklingen inom 
kostverksamheten. En ny avstämning planeras in i november.  
_____ 
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KSAU § 81 Dnr 2022/000008 
 
Uppföljning av arbetet med näringsliv och tillväxt 
 
Ärende 
Näringslivsutvecklare Christin Westman deltar och redogör för arbetet med 
näringsliv och tillväxt. 
 
Kommunen har två stycken heltidsanställda näringsutvecklare som bägge är 
delfinansierade av projekt. Inom näringslivsarbetet ingår även 
turismutveckling.  
 
Dialog i olika former är en stor del av arbetet, till exempel genom 
branschträffar, företagsbesök och dialogfrukostar. Även platsutveckling av 
Vännäs Centrum och etableringsarbete för att hjälpa företag som vill 
etablera sig i kommunen är viktiga delar.  
 
Näringslivet i Vännäs kommun är och har varit starkt de senaste åren. De 
största utmaningarna ligger inom jordbrukssektorn med ökade kostnader 
och en svår generationsväxling.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har följt upp arbetet med näringsliv och 
tillväxt.  
_____ 
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