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KSAU § 15 Dnr 2021/000006  
 
Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2021 
 
Ärende 
Den strategiska planeringen för Vännäs kommun omfattar en rullande 
treårsperiod. Kommunfullmäktige antog budget i december 2020 som 
omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna 
och styrelsen. Beslutet i fullmäktige föregicks av en dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna 
verksamhetsplaner, där nämnderna anger mål- och resultatindikatorer för 
att mäta måluppfyllelsen på nämndnivå. 
 
Verksamhetsplanen är även en återrapportering till fullmäktige hur 
kommunstyrelsen avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 
Verksamhetsplanen ska delges fullmäktige. Utifrån läget med Covid-19 sker 
detta försenat 2021. Uppföljning av verksamhetsplanen sker löpande under 
året i uppföljningar, tertialbokslut samt vid årets slut i årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan omfattar målen som ska gälla för 
styrelsen och dess förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Vidare 
omfattar den de särskilda direktiven till kommunstyrelsen. Utifrån det 
pågående arbetet med revidering av strategisk plan och anpassning till 
Agenda 2030, kommer denna verksamhetsplan att revideras under året. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari fick arbetsutskottet i 
uppdrag att bereda inkomna tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens budget 
och verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2021-02-01 § 13  
Budget och verksamhetsplan KS 2021 
Förslag på ram KS 2021 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, yrkar att följande läggs till under angivna punkter i 
budgeten.  
 
3.4 Näringsliv, integration och arbetsmarknad, sid 5  
I målet om att förbättra näringslivsklimatet ingår också att varje 
handläggare, inom sina respektive områden, utreder och presenterar inom 
vilka områden som kommunen kan öka andelen upphandlade tjänster. 
 
3.11 Kost, sid 8  
För kommunen är det viktigt att kostpolicyns intentioner efterlevs i 
samband med kökens upphandlingar. 
 
5. Särskilda direktiv och uppdrag  
Särskilda uppdrag 2020-2021 
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10. Utreda och presentera inom vilka områden som kommunen kan öka 
andelen upphandlade tjänster.  
 
11. Bevaka och föreslå lösningar för de hushåll och företag som efter 
bredbandsprojektet saknar relevant uppkoppling. Formuleringen kan 
komma att justeras innan nästa kommunstyrelsesammanträde. 
 
Nilsson, C, yrkar även att en redaktionell ändring görs i 3.6 Ungdoms- och 
föreningsliv, sid 6. ”På Vännäs bad och camping” stryks och ersätts med 
”Detta sker bland annat genom samverkan med entreprenörer och de 
föreningar som nyttjar området”. 
 
Slutligen yrkar Nilsson, C, att arbetet med att finna lösningar för mer 
anropsstyrd trafik från landsbygden till Vännäs kommuns två resecentrum 
behandlas i budgetberedning för 2022.  
 
Anna Frej, S, yrkar att den redaktionella förändringen under 3.6 Ungdoms – 
och föreningsliv, sid 6, godtas. Hon yrkar även bifall till tilläggsyrkandet 
punkt 11 under 5. Särskilda direktiv och uppdrag. För resterande 
tilläggsyrkanden yrkar hon avslag.  
 
Gällande C och KDs tilläggsyrkande från kommunstyrelsen om gator, vatten 
och avlopp så ges gatuchef möjlighet att kommentera innan yrkandet 
behandlas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Under 3.6 Ungdoms- och föreningsliv ersätts ”På Vännäs bad och camping” 
med ”Detta sker bland annat genom samverkan med entreprenörer och de 
föreningar som nyttjar området”. 
 
Under Särskilda direktiv och uppdrag läggs följande till: 
11. Bevaka och föreslå lösningar för de hushåll och företag som efter 
bredbandsprojektet saknar relevant uppkoppling. Formuleringen kan 
komma att justeras innan nästa kommunstyrelsesammanträde. 
 
Resterande tilläggsyrkanden avslås.  
_____ 
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KSAU § 16 Dnr 2021/000010  
 
Bygdeavgiftsmedel 2021 
 
Ärende 
Bygdeavgiftsmedel är en årlig avgift som betalas till länsstyrelsen av den 
som har tillstånd till vattenverksamhet. Syftet med avgiften är att förebygga 
och kompensera för de skador och den påverkan som vattenverksamheten 
och regleringen av älvarna medför.  
 
Bygdeavgiftsmedel kan sökas och användas för ändamål som främjar 
näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 
 
I Vännäs kommuns Handlingsplan för Bygdeavgiftsmedel 2021 föreslås 
bidrag lämnas till ansökningar som uppfyller krav i antingen Vännäs 
kommuns vision, strategiska plan och mål för Vännäs kommun eller 
Regional Utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för Bygdeavgiftsmedel 2021 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2020-12-11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att ärendet har diskuterats. Beslut om 
handlingsplanen tas på kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa 
sammanträde.        
_____ 
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KSAU § 17 Dnr 2021/000028  
 
Revidering av teckningsrätt, ny ersättare efter Ulf Eriksson, C 
 
Ärende 
Vid valet av Anders Nilsson, C, som ny vice KSO efter Ulf Eriksson, C, 
uppdaterades inte teckningsrätten för Vännäs kommun. Ett reviderat 
förslag har tagits fram där Ulf Eriksson, C, har ersatts av Anders Nilsson, C. 
 
Beslutsunderlag 
Teckningsrätt för Vännäs kommun, förslag till revidering. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Teckningsrätt för Vännäs kommun fastställs enligt bilaga. Anders Nilsson, 
C, ersätter Ulf Eriksson, C, som ersättare till Anna Frej, S. 
_____ 
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KSAU § 18 Dnr 2021/000031  
 
Förlängning av issäsongen i Ishallen 
 
Ärende 
Vännäs Hockeyklubb (VHC) har till kommunen ställt frågan om isen kan få 
vara kvar längre detta år på grund av Coronapandemin i och med att 
regeringen nu öppnat upp för barn och ungdomar upp till gymnasiet att få 
träna. Förfrågan bygger på att dessa ungdomar ska ges en möjlighet att få 
träna på is denna säsong. Kostnaden för att förlänga isen på Ishallen 
bedöms till ca 100 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2021-02-08 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Inget förslag till beslut lämnas.       
_____ 
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