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KSAU § 59

Dnr 2022/000090

Tillägg av bidragskategorier för Palmer Åströms stiftelse
Ärende
Vännäs kommun har genom kommunstyrelsen tidigare beviljats tillåtelse att
avveckla vissa av kommunens fonder, bland annat Palmer Åströms
minnesfond. En avveckling innebär att kommunen får använda alla medel
som finns i fonden, och inte enbart använda avkastningen på denna. I
samband med Länsstyrelsens beslut tog kommunledningskontoret fram
uppdaterade regler för utdelning från fonderna. Kommunstyrelsen
beslutade om dessa regler 2015-08-24. Reglerna innebär subventionerade
musikskoleavgifter för två kategorier av barn; de som klassades som
nyanlända samt barn i familjer som har försörjningsstöd.
För att möjliggöra för fler elever att få tillgång till musikskolan föreslår
musikskolan att ytterligare en kategori läggs till som möjlig
stipendiemottagare; Elever som efter deltagande i projektet Kultur för hälsa
fått erbjudande om ordinarie plats på Vännäs musikskola.
Reglerna som antogs 2015 innebär en subventionerad avgift för den
enskilda familjen. Stipendiet innebär att eleven betalar 100 kr för
terminsavgift samt 50 kr för terminshyra av instrument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2022-05-10
Tjänsteskrivelse Erik Enström, 2022-05-02
Regler Palmer Åströms minnesfond, antaget KS 2015-08-24, § 117
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Regeln för utdelning från Palmer Åströms minnesfond revideras genom
tillägg av ytterligare en grupp barn:
a) Elever som efter deltagande i projektet Kultur för hälsa fått erbjudande
om ordinarie plats på Vännäs musikskola.
I övrigt gäller samma regler som tidigare.
_____
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KSAU § 60

Dnr 2021/000187

Vännäs kommuns organisation vid höjd beredskap
Ärende
Det säkerhetspolitiska läget har förändrats avsevärt. Ett antal händelser,
bland annat Rysslands annektering av Krim 2014 som nu övergått till
invasion av Ukraina, medförde att regeringen beslutade om ett
återupptagande av totalförsvarsplanering 2015/2016.
Kommunens uppgifter regleras bland annat i Lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH).
Kommunen får statligt bidrag årligen för att arbeta med det civila försvaret.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och regioner (SKR) tecknar en överenskommelse över vad som
ska genomföras under den period som överenskommelsen gäller.
I gällande överenskommelse har kommunen som uppdrag att fastställa en
krigsorganisation. Krigsorganisation är den organisation som kommunen
ska ha både för nämnder och förvaltningar vid händelse av högsta
beredskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Malin Österlund, 2022-05-04
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. (Förfarandelagen)
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, MSB och
SKR (SKR 21/051510, MSB 2021–13778)
Hur kommunen ska fungera vid höjd beredskap. Bilaga 1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Vid högsta beredskap ser krigsorganisationen ut enligt följande:
• Den politiska organisationen kvarstår som i fredstid
• Kommunens förvaltningsorganisation ser likadan ut som i fredstid.
• Kommunstyrelsen får ett samordningsansvar för arbetet med planer,
rutiner och riktlinjer vilka bör göras inom respektive organisation.
_____
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KSAU § 61

Dnr 2022/000089

Detaljplan för Hjorten 5 m.fl. Vännäsby tätort, Vännäs kommun,
Västerbottens län.
Ärende
Plan- och miljönämnden har tagit fram antagandehandlingar för detaljplan
för Hjorten 5 m.fl. Vännäsby tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län.
Området omfattas av översiktsplan för Vännäs kommun, antagen 2018-0326. Översiktsplanen pekar ut hela fastigheten för vårdändamål. Kommunen
har dock beslutat om en avveckling av äldreboendet Hjorten på fastigheten
varför möjligheten att utveckla bostäder inom fastigheten har aktualiserats.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad
användning av en redan bebyggd fastighet. Vidare syftar planen till att skapa
förutsättningar för en hållbar trafiksituation sett till gång- och cykeltrafik
samt tillräckliga parkeringsytor för boende, personal och tågresenärer.
Beslutsunderlag
Protokoll plan- och miljönämnden, 2022-05-16, § 25
Tjänsteskrivelse 2022-05-04, Peter Malmbo
Plankarta, antagandehandling, upprättad april 2022
Planbeskrivning, antagandehandling, upprättad april 2022
Samrådsredogörelse, upprättad april 2022
Granskningsutlåtande, upprättat april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Upprättad antagandehandling för detaljplan för Hjorten 5 m.fl., Vännäsby
tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län, antas.
_____
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KSAU § 62

Dnr 2022/000080

Kommunstyrelsens delegeringsordning
Ärende
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § får en nämnd delegera sin
beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men
där nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan.
Syftet med delegation av beslutanderätten är att avlasta nämnden
rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av
betydelsefulla och principiella ärenden samt att möjliggöra en effektivare
verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ansvaret kvarstår i
kommunstyrelsen. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen inte delegerar
på ett sådant sätt att styrelsen inte känner att delegeringen är på rätt nivå i
organisationen.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderad
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Bakgrunden till den nu
föreslagna revideringen är bland annat förändringar i lagstiftningen,
organisatoriska justeringar samt önskemål om ändrade belopp.
Beslutsunderlag
Kommunallagen (2017:725)
Tjänsteskrivelse 2022-04-11, Karolina Johansson
Förslag till reviderad delegeringsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställs.
_____
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KSAU § 63

Dnr 2022/000085

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
Ärende
Enligt lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk ska varje
kommun ha antagna mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.
Vännäs kommun saknar idag ett sådant dokument.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Riktlinjerna förtydligar
nämndernas ansvar för det minoritetspolitiska arbetet och anger vad som
behöver göras för att Vännäs kommun ska leva upp till de krav som ställs i
olika lagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09
Lag (2009:74) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Förslag på mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas.
_____
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KSAU § 64

Dnr 2022/000084

Lokala ordningsföreskrifter
Ärende
Vännäs kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs 2008. För att
föreskrifterna ska vara aktuella och relevanta krävs det att de ses över och
uppdateras efter dagens förutsättningar.
Lokala ordningsföreskrifterna är kommunens verktyg för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats enligt ordningslagen, 3 kap. 8 §.
Föreskrifterna kan ses som komplement till lagstiftning, framför allt
ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna har uppdaterats för att följa
praxis och vara geografiskt aktuella.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter
Ordningslagen (1993:1617)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Lokala ordningsföreskrifter antas. I och med antagandet upphör de tidigare
lokala ordningsföreskrifterna, beslutade 2008, att gälla.
_____
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KSAU § 65

Dnr 2022/000091

Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats
Ärende
Vännäs kommuns lokala torgföreskrifterna antogs 1998. För att
föreskrifterna ska vara aktuella och relevanta krävs det att de ses över och
uppdateras efter dagens förutsättningar.
De lokala ordningsföreskrifterna för handel på offentlig plats syftar till att
förenkla för företag, föreningar eller privatperson som vill använda ytan för
att sälja eller hyra ut sina varor från vissa utpekade platser i Vännäs. För
användning av ett område utanför vad det upplåtits till krävs det
polistillstånd. Genom att upplåta utpekade platser så krävs inte
polistillstånd vilket gör att försäljningsplatserna kan användas efter en enkel
bokning i kommunens system. I förslaget så anges att kommunstyrelsen kan
välja att lägga till eller ta bort platser från listan över allmänna
försäljningsplatser. Syftet med det är att listan ska vara flexibel efter hur det
fungerar och kunna anpassas efter önskemål om så är lämpligt.
Kommunfullmäktige kan besluta om avgifter för att använda offentlig plats.
Det finns i dagsläget inga sådana avgifter. I förslaget så ligger en avgift på
200 kr per dag för att använda de allmänna försäljningsplatserna. Syftet
med det är att försäljningsplatserna ska användas av seriösa aktörer. Att
söka tillstånd från polisen för att använda offentlig plats kostar 870 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats
Ordningslagen (1993:1617)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats antas. I och med
antagandet upphör de lokala torgföreskrifterna, beslutade 1997, att gälla.
_____
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KSAU § 66

Dnr 2022/000088

Bredbandsstrategi 2022–2027
Ärende
Kommunerna i Västerbottens län har gemensamt jobbat fram en
bredbandsstrategimall för de kommande åren 2022-2027. Den behöver
förankras i respektive kommun. Vännäs kommun har en väl utbyggd
infrastruktur för bredband men kommunen behöver ändå en
bredbandsstrategi som ramdokument för kommande arbeten. Strategin är
även ett krav vid utbyggnationer med bidragsmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Roger Fagerdal, 2022-05-09
Bredbandsstrategi 2022-2027 inkl. bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Bredbandsstrategin för 2022-2027 fastslås.
_____
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KSAU § 67

Dnr 2022/000087

Driftbidrag 2022
Ärende
Genom bidrag till ideella föreningar vill Vännäs kommun skapa
förutsättningar för att medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull
fritid. Syftet med bidrag till ideella föreningar är att bidra till att
medborgarna trivs i Vännäs kommun, skapa möjligheteter till en aktiv och
meningsfull fritid, stärka folkhälsan genom livslång fysisk, mental, kulturell
eller social aktivitet, förebygga sociala problem och öka tryggheten, främja
inkludering, integration, mångfald och jämställdhet samt öka medborgarnas
erfarenheter av och kunskap om demokratiskt arbetssätt.
Föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar i Vännäs kommun kan
söka drift- och lokalbidrag. Bidraget baseras på kostnader för hyra, el,
uppvärmning, försäkring, räntor, vatten, renhållning och
underhållskostnader föregående år.
34 ansökningar för drift- och lokalbidrag för 2022 har inkommit. Totalt
finns det 300 000 kr att fördela.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökta driftbidrag 2022
Tjänsteskrivelse driftbidrag 2022
Ärendets handläggning
Anders Nilsson, C, deltar ej i ärendet på grund av jäv.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av driftbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning.
_____
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KSAU § 68

Dnr 2022/000086

Utvecklingsbidrag 2022
Ärende
Genom bidrag till ideella föreningar vill Vännäs kommun skapa
förutsättningar för att medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull
fritid. Syftet med bidrag till ideella föreningar är att bidra till att
medborgarna trivs i Vännäs kommun, skapa möjligheteter till en aktiv och
meningsfull fritid, stärka folkhälsan genom livslång fysisk, mental, kulturell
eller social aktivitet, förebygga sociala problem och öka tryggheten, främja
inkludering, integration, mångfald och jämställdhet samt öka medborgarnas
erfarenheter av och kunskap om demokratiskt arbetssätt.
Utvecklingsbidraget är riktat till föreningar som vill genomföra projekt,
evenemang eller verksamhetsutveckling. 21 ansökningar har inkommit för
utvecklingsbidrag 2022. Totalt finns det 150 000 kr att fördela.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökta utvecklingsbidrag 2022
Bilaga över alla ansökningar 2022
Tjänsteskrivelse utvecklingsbidrag 2022
Ärendets handläggning
Anders Nilsson, C, deltar ej i ärendet på grund av jäv.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning.
_____
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KSAU § 69

Dnr 2022/000077

Revisionsgranskning - Grundläggande granskning av
kommunstyrelsen 2021
Ärende
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021. Denna
granskning görs av alla nämnder. Respektive nämnd besvarar granskningen
av dem. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och instämmer till
övervägande del i de iakttagelser och bedömningar som beskrivs.
Rapportens sammanfattande bedömning är att det inte förekommit några
väsentliga avvikelser och att kommunstyrelsen i allt väsentlig har en
tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen kommer inte vidta några ytterligare åtgärder med
anledning av granskningen.
Beslutsunderlag
Yttrande på grundläggande revisionsgranskning av kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse, Henrik Olofsson, 2022-05-10
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Upprättat yttrande på den grundläggande granskningen fastställs och sänds
till revisionen.
_____
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KSAU § 70

Dnr 2022/000078

Revisionsgranskning av årsredovisning 2021
Ärende
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
genomfört en granskning av Vännäs kommuns årsredovisning 2021.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och instämmer till övervägande
del i de iakttagelser och bedömningar som beskrivs.
Revisionens sammanfattande bedömning är att årsredovisningen, i allt
väsentligt, är upprättad enligt gällande regelverk och inga väsentliga
avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller årsredovisningens
bild av verksamhetens resultat, budgetutfall, finansiering och ekonomiska
ställning. Vidare bedöms förvaltningsberättelsen vara förenlig med
årsredovisningens övriga delar och utfallen i årsredovisningen är delvis
förenlig med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, såväl i ett
finansiellt som verksamhetsperspektiv. Kommunen efterlever balanskravet
då årets resultat var 60,2 mkr.
Beslutsunderlag
Yttrande av revisionsgranskning av bokslut
Tjänsteskrivelse, Henrik Olofsson, 2022-05-10
Granskning av bokslut/årsredovisning 2021
Bokslut/årsredovisning 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Upprättat yttrande på revisionsgranskningen av årsredovisningen fastställs
och sänds till revisionen.
_____
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 71

Dnr 2022/000092

Drift- och investeringsbudget 2023–2024, plan 2025
Ärende
Budgetberedningen har under våren arbetat med ett förslag till budget
2023-2024, plan 2025 för drift och investeringar. Budgeten innehåller
driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och
kassaflödesbudget.
I förslaget framgår övergripande mål samt direktiv och uppdrag till
nämnderna för perioden. Förslaget innehåller även en beräkning på nivån
av resultat i förhållande till skatter och bidrag, soliditet samt
självfinansieringsgrad för planerade investeringar. Budgeten bygger i
huvudsak på faktorer kända 2022-04-28 samt på ett beslut i
kommunfullmäktige att anpassa budgetens storlek till standardkostnad +
7% samt att att prislappsmodellen används som grund för fördelning av
ramar. Förslaget innehåller en skattesänkning med 25 öre för budget 2023–
2024 och plan 2025. Det betyder att kommunens skattesats justeras till
23,35 från 2023.
Med bifogat budgetförslag förväntas resultatet uppgå till 2% av skatter och
generella statsbidrag 2023, 2,5% 2024 och 2 % 2025.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 maj 2022
presenteras förslaget som ska beslutas av kommunfullmäktige i juni.
Budgeten ska sedan fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige, den 17
oktober 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, 2022-05-10
Budgetförslag
Bilaga 1 Prioriteringsunderlag
Bilaga 2 Investeringsbudget
Ärendets behandling
Anders Nilsson, C, och Bertil Kohl, L, deltar ej i beslutet av ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Drift- och investeringsbudget 2023-2024, samt plan för 2025 antas.
_____
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