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KSAU § 146 Dnr 2021/000157 
 
Bygdeavgiftsmedel 2022 - handlingsplan  
 
Ärende 
Bygdeavgiftsmedel är en årlig avgift som betalas till länsstyrelsen av den 
som har tillstånd till vattenverksamhet enligt Lag (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet, som främst reglerar de avgifter 
kraftverksbolagen ska betala, samt Förordning (1998:928) om bygde- och 
fiskeavgifter, som reglerar användningen av medlen.  
 
Syftet med avgiften är att förebygga och kompensera för de skador och den 
påverkan som vattenverksamheten och regleringen av älvarna medför. 
Bygdeavgiftsmedel ska efter att medel i mån av behov avsatts till ersättning 
från miljödomar användas till ändamål som främjar näringsliv eller service i 
bygden eller annars är till nytta för denna. Beslut om hur dessa medel ska 
användas, fattas av Länsstyrelsen efter yttrande från kommunen.  
 
Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan som beskriver hur 
bygdemedel ska fördelas i kommunen under året. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström, 2021-11-10 
Förslag till handlingsplan 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, och Anders Nilsson, C, föreslår att 10 procent av 
medlen som kan fördelas ska avsättas till prioriteringsgrupp 3 innan övrig 
fördelning. I övrigt följer utdelning fastställd prioriteringsordning.     
 
Ärendets behandling 
Ordförande frågar arbetsutskottet hur det ställer sig till förslaget och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det. Sedan frågar ordförande om 
handlingsplanen i övrigt kan fastställas och finner att arbetsutskottet 
beslutar så.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel för 2022 fastställs med revideringen 
att 10 procent av medlen som kan fördelas avsätts till prioriteringsgrupp 3 
innan övrig fördelning. I övrigt följer utdelning fastställd 
prioriteringsordning.     
_____ 
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KSAU § 147 Dnr 2021/000179 
 
Utställning av renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun 2022 
 
Ärende 
Enligt miljöbalken (1998:808), 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas 
en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter 
om hantering av avfall som gäller för kommunen. Till 
renhållningsordningen ska det vidare höra en avfallsplan med uppgifter om 
avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets 
mängd och farlighet. Föreskrifter om avfallshantering innehåller de 
kommunala bestämmelser om avfallshantering. Här kan exempelvis 
fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och 
vilket ansvar som åvilar olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att 
styra hanteringen av kommunalt avfall, en rättslig grund för att ta ut 
renhållningstaxa och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.  
 
Dessa föreskrifter ska revideras vid behov. Ändringar i föreskrifterna skall 
ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av sådan begränsad 
omfattning att de inte behöver ställas ut, exempelvis om de berör ett mindre 
antal fastighetsinnehavare eller annars är av begränsad omfattning, enligt 15 
kap. 44§ miljöbalken.  
 
Föreskrifterna har nu behov av att revideras, bland annat utifrån det nya 
kommunala ansvaret för returpapper. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att förslag till nya föreskrifter ska ställas ut för synpunkter 2021-11-
29 till 2022-01-15. 
 
Efter utställning ska inkomna synpunkter bearbetas innan föreskrifterna 
slutligen ska antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson, 2021-11-16 
Utställningsexemplar av reviderade lokala föreskrifter 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Reviderat föreslag till renhållningsordningen lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun ställs ut för synpunkter under tiden 
2021-11-29 till 2022-01-15. 
_____ 
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KSAU § 148 Dnr 2021/000180 
 
Regional strategi för hållbar besöksnäring i Västerbotten 2021-
2026 
 
Ärende 
Region Västerbotten har tagit fram en regional strategi för utvecklingen av 
en hållbar besöksnäring i Västerbotten. Vännäs kommun ställer sig positiva 
till framtagandet av strategin. Strategin är välbehövlig för Västerbotten för 
att visa på inriktningen och arbetssätt framåt.  Vi ser att det är viktigt att vi 
tillsammans har en målsättning om vart vi vill nå.   
När strategin är klar kan det för kommunens verksamheter vara en viktig 
del i framtida arbete med mål och övergripande styrning/prioriteringar. 
Den framtagna strategin ska skapa en bas för besöksnäringen i Västerbotten 
och för de aktörer som verkar här. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Emelie Höglander, 2021-11-16 
Remissversionen av Strategi för hållbar besöksnäring. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Regional strategi 2021–2026 för en hållbar besöksnäring i Västerbotten 
antas. 
_____ 
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KSAU § 149 Dnr 2021/000057 
 
Liljaskolans styrelse - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Liljaskolans styrelses ekonomi 
per 2021-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om Liljaskolans styrelser verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 3 mkr på helår. 
_____ 
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KSAU § 150 Dnr 2021/000055 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp vård- och omsorgsnämndens 
ekonomi per 2021-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas 
vid befarat underskott. Nämndens ekonomi har också följts upp separat vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 22 november som en del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett underskott mot budget på 2,5 mkr på helår. 
Arbetsutskottet uppmanar vård- och omsorgsnämnden att fortsätta sitt 
arbete för att minska det prognostiserade underskottet och arbeta för att 
hålla budget.  
_____ 
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KSAU § 151 Dnr 2021/000053 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp kommunstyrelsens ekonomi 
per 2021-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska 
redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 3,4 mkr på helår.  
_____ 
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KSAU § 152 Dnr 2021/000054 
 
Plan- och miljönämnden - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp plan- och miljönämndens 
ekonomi per 2021-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas 
vid befarat underskott.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om plan- och miljönämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 0,1 mkr på helår.  
_____ 
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KSAU § 153 Dnr 2021/000056 
 
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk redovisning under 
2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi per 2021-10-31. Uppföljningen är skriftligt 
och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger 
den ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 2 mkr på helår.  
_____ 
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KSAU § 154 Dnr 2021/000058 
 
Ekonomisk uppföljning av hela Vännäs kommun 2021 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi. En uppföljning av kommunens samlade ekonomi 
görs utvalda månader och redovisas antingen i kommunstyrelsen eller i dess 
arbetsutskott, beroende på när i månaden sammanträdena sker.  
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Vännäs kommuns samlade 
ekonomi per 2021-10-31.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
 
Prognosen visar ett överskott mot budget på 25 mkr på helår, varav finansen 
ansvarar för 19,1 mkr av det prognostiserade överskottet.  
_____ 
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