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KSAU § 81 Dnr 2021/000099 
 
Utvärdering av ansvarsfördelning mellan kostavdelning och barn 
och utbildningsförvaltning för förskoleköken 
 
Ärende 
När kommunfullmäktige den 25 februari 2019 beslutade om ett nytt 
arbetssätt för samverkan mellan kostavdelningen och förskolorna 
beslutades även att en utvärdering skulle presenteras för kommunstyrelsens 
arbetsutskott under 2021. Kostavdelningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen har nu utvärderat arbetssättet. Utvärderingen 
visar att förvaltningarna är nöjda med arbetssättet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Emma Karlsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Utvärdering av ansvarsfördelning mellan kostavdelningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen godkänns. Arbetssättet permanentas. 
_____ 
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KSAU § 82 Dnr 2021/000013 
 
Uppföljning av kostavdelningen 
 
Ärende 
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och uppföljning av de egna 
verksamheterna deltar kostchef Emma Karlsson och redogör för 
kostavdelningens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Uppföljning av kostverksamheten har genomförts. 
_____ 
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KSAU § 83 Dnr 2020/000159 
 
Signalskyddsinstruktion 
 
Ärende 
En del av kommunens uppdrag inom området civilt försvar är att medverka 
vid införandet av tekniskt system för att hantera kommunikation upp till 
begränsat hemlig. 
Systemet som är valt för alla kommuner bygger på Signe kryptodator som 
innehåller ett godkänt krypteringssystem. Länsstyrelsen är ansvarig för 
utbildning och tilldelning av utrustning. Under senhösten 2020 
installerades utrustning i Vännäs och en förutsättning för att kunna 
använda den är en antagen signalskyddsinstruktion. 
Instruktionen beskriver vem som har ansvar för vad inom området samt hur 
utrustning tillsammans med kryptonycklar ska hanteras och destrueras. 
Bilagorna är klassade som begränsat hemlig enligt säkerhetsskyddslagen 
och bifogas inte handlingen eftersom deltagare i KSAU inte är 
säkerhetsprövade. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Malin Österlund, bilaga 
Signalskyddsinstruktion för Vännäs kommun, bilaga 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
Överenskommelse om civilt försvar, MSB och SKR 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Signalskyddsinstruktionen antas. 
_____ 
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KSAU § 84 Dnr 2021/000109 
 
FRG - frivilliga resursgruppen 
 
Ärende 
I dagsläget finns det ett vilande FRG som har svårigheter med 
återrekrytering samt att medelåldern är hög. Det behövs en omstart och stöd 
från Civilförsvarsförbundet i rekrytering bland den yngre befolkningen inom 
kommunen. För att få till ett starkt FRG kan det vara lämpligt med 
samverkan med kranskommunerna. Eftersom FRG ofta samarbetar med 
Räddningstjänst är ett gemensamt FRG mellan Bjurholm, Nordmaling och 
Vännäs naturligt i och med att kommunerna delar räddningschef i 
beredskap (RCB). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Malin Österlund 
Befintligt avtal med FRG 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun tecknar avsiktsförklaring med Civilförsvarsförbundet för 
att återbilda en Frivillig resursgrupp (FRG) samt ger 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda samverkan för en 
gemensam FRG inom räddningstjänstområdet, dvs. Bjurholm, Nordmalings 
och Vännäs kommuner och vid behov teckna avtal. 
_____ 
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KSAU § 85 Dnr 2021/000068 
 
Bris region Nord - ansökan om verksamhetsbidrag för år 2022 
 
Ärende 
Bris – Barnens rätt i samhället grundades 1971 och är en politiskt och 
religiöst obunden barnrättsorganisation som jobbar för att förbättra barn 
och ungas villkor och rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
   
Bris är en insamlingsorganisation och dess möjlighet att hjälpa barn och 
unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd de erhåller.  
 
Bris region nord inkom under hösten 2019 med en med en ansökan till 
Vännäs kommun om ett bidrag på 25 000 kronor för verksamhetsår 2021. 
Under våren 2021 har Bris inkommit med en ansökan om bidrag på 25 000 
kronor för verksamhetsår 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
Ansökan om bidrag, BRIS region Nord 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut/ förslag till 
kommunstyrelsen och  kommunfullmäktige 
Bris beviljas medel för verksamhetsåret 2022 med sökt belopp, 25 000 kr. 
Medlen tas från kommunstyrelsens utvecklingskonto.    
 
Bris bjuds in till ett kommande sammanträde med arbetsutskottet eller 
kommunstyrelsen för att ge information om hur medlen används. 
_____ 
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KSAU § 86 Dnr 2020/000129 
 
Bris region Nord - Ansökan om bidrag för verksamhetsår 2021 
 
Ärende 
Bris – Barnens rätt i samhället grundades 1971 och är en politiskt och 
religiöst obunden barnrättsorganisation som jobbar för att förbättra barn 
och ungas villkor och rättigheter i enlighet med barnkonventionen.   
 
Bris är en insamlingsorganisation och dess möjlighet att hjälpa barn och 
unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd de erhåller.  
 
Bris region nord inkom under hösten 2019 med en med en ansökan till 
Vännäs kommun om ett bidrag på 25 000 kronor för verksamhetsår 2021. 
Under våren 2021 har Bris inkommit med en ansökan om bidrag på 25 000 
kronor för verksamhetsår 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
Ansökan om bidrag, BRIS region nord 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Bris beviljas medel för verksamhetsåret 2021 med sökt belopp, 25 000 kr. 
Medlen tas från kommunstyrelsens utvecklingskonto.    
 
Bris bjuds in till ett kommande sammanträde med arbetsutskottet eller 
kommunstyrelsen för att ge information om hur medlen används. 
_____ 
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KSAU § 87 Dnr 2019/000108 
 
Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och Bengt-
Erik Näslund, V, om aktivitetspark i Stadsparken (Myranparken) 
 
Ärende 
Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi V, och Bengt-Erik Näslund, V inkom 
den 5 juni 2019 med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda möjligheterna och ta fram kostnadsförslag för en aktivitetspark i 
Stadsparken för barn i åldrarna 7-15 år. Jonas Lundgren inkom den 3 
september 2020 med ett medborgarförslag om att skapa en äventyrslekpark 
i Stadsparken. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett motionen och anser att 
utvecklingen av Stadsparken ska ses som en del av den större utvecklingen 
av fritids- och friluftsmöjligheter i Vännäs tätort och Vännäs kommun. 
Stadsparken ett område med stor potential att utvecklas och en 
aktivitetspark med rörelserikedom i fokus är ett möjligt alternativ. Att 
besluta om en aktivitetspark som ett eget objekt tar dock bort en del fördelar 
som finns med att behandla utvecklingen av kommunen i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och Bengt-Erik 
Näslund, V 
Medborgarförslag från Jonas Lundgren  
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och  kommunfullmäktige 
Motionen bifalls med följande justering; Fullmäktige ger i uppdrag till 
kommunstyrelsen att ta med förslaget om utveckling av Stadsparken i det 
kartläggningsarbete som nu genomförs i Vännäs kommun. Om en annan 
åldersgrupp och aktivitet bedöms passa bättre för Stadsparken än 
aktivitetspark för 7-15 år så är kommunstyrelsen fri att budgetera för detta. 
Kostnader för Stadsparken ska specificeras i investeringsbudgeten, när 
investeringen aktualiseras i budgetberedningen.  
 
Medborgarförslaget bifalls utifrån ovanstående beslut. 
_____ 
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KSAU § 88 Dnr 2020/000110 
 
Medborgarförslag från Fredrik Cederlund om byggande av 
hinderbana vid Vännäs fritidsområde 
 
Ärende 
Fredrik Cederlund har skickat in ett medborgarförslag om att bygga en 
hinderbana längs med motionsspåret runt Röda Viken. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser i grunden positivt på förslaget om 
hinderbana vid Röda Viken. Förslaget passar väl in i utvecklingsplanerna 
kring fritidsområdet. För att utveckla möjligheterna till utomhusmotion och 
friluftsliv i kommunen på bästa sätt ser dock förvaltningen ett behov av att 
tydligare kunna väga en hinderbana mot andra satsningar. Huvudförslaget 
till beslut är därför att avslå medborgarförslaget, men att förslaget om 
hinderbana tas med i arbetet med att utveckla fritidsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Fredrik Cederlund 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Medborgarförslaget avslås. Förslaget om hinderbana tas med i arbetet med 
att utveckla fritidsområdet. 
_____ 
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KSAU § 89 Dnr 2021/000016 
 
Uppföljning av arbetet med bostadsanpassning 
 
Ärende 
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt deltar Per Ericsson på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde och redogör för arbetet 
med bostadsanpassning. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Uppföljning av arbetet med bostadsanpassning har genomförts. 
_____ 
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KSAU § 90 Dnr 2021/000087 
 
Leasing av timmerbil på Liljaskolan 
 
Ärende 
Liljaskolan är en förvaltning i förändring och en skola i konstant behov av 
att förnya, förbättra och förändra sin fordonspark för att bibehålla och höja 
nivån på utbildningens kvalitet, attraktivitet och relevans gentemot en 
specifik bransch och yrke. 
 
Löpande jobbar Liljaskolan med att upphandla maskiner och fordon då 
operationell och/eller finansiell leasing löper ut samt utökning av 
fordonsparken. Arbetet med att förnya fordonsparken föregås av ett arbete 
via offentlig direktupphandling eller central offentlig  
upphandling. Ca 5-10 arbetsmaskiner och lastbilar byts ut varje år. 
 
Tjänsteskrivelsen avser införskaffande av en ny timmerbil med släp. 
Lastbilen ska nyttjas i den timmerbilsutbildning som planeras med start 
hösten 2021. Det är en utökning av verksamheten inom 
yrkesförarutbildningen med tolv elever per år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Liljaskolan 
Liljaskolans styrelse § 15 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Liljaskolan ges rätt att via operationell leasing leasa en timmerbil 
_____ 
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KSAU § 91 Dnr 2021/000117 
 
Offentliga kommunstyrelsesammanträden (öppet för 
allmänheten) 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen kap. 6 § 25 får en nämnd besluta att sammanträden 
är offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. För ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess får inte allmänheten 
närvara.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004 att införa öppna sammanträden under en 
ettårig prövoperiod. Ledningskansliet har inte kunnat hitta att något beslut 
om att göra det permanent har tagits. 17 år av öppna sammanträden är dock 
en tydlig praxis.  
 
Frågan har aktualiserats av att kommunstyrelsens sammanträden har varit 
på distans under en längre tid. Allmänheten har inte haft möjlighet att 
närvara på de sammanträdena. Kommunstyrelsen behöver därför ta 
ställning till om styrelsens sammanträden ska vara offentliga och hur 
digitala möten i så fall ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander. Bilaga 
KF 2004-02-16 § 6 
KS 2004-04-05 § 30 
Kommunallagen, kap. 6 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras för vidare utredning av de praktiska 
förutsättningarna för sessionssalen sett till besökare och förtroendevalda ex. 
säkerhet, maxantal, placering. 
_____ 
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KSAU § 92 Dnr 2021/000089 
 
Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten 
 
Ärende 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 
mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg 
har en rekommendation skickats till Vännäs kommun att besluta om 
gällande förslag till systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten.  
 
Den nya regionala samverkanstrukturen för vård och omsorg började gälla 
den 1 september 2020.  
 
Samtliga Länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår och innehåller 
såväl grupperingar av tjänstepersoner som förtroendevalda. På lokal nivå 
finns samverkans-överenskommelser och arenor där representanter från 
olika huvudmän möts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulrica Westerlund 
Presentation god och nära vård 
Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för  
Nära vård 2030 i Västerbotten 
VON 2021-05-18 § 36 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning 
för Nära vård i Västerbotten. 
 
Framtidsbild Nära vård 2030 fastställs. 
_____ 
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KSAU § 93 Dnr 2021/000118 
 
Länstransportsplanen 
 
Ärende 
Regionen vill ha besked från kommunerna om behov och prioriteringar 
inom det statliga regionala vägnätet inför revidering av länstransportplanen. 
Kommunens förslag ska vara regionen tillhanda senast den 30 augusti 2021. 
 
Kommunens förslag ska avse dels åtgärder där objektet redan utretts genom 
Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS), dels brister där objektet ännu inte 
utretts genom ÅVS inom områdena: 
-Vägar 
-Gång- och cykelvägar 
-Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. rastplatser. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att inspel till länstransportplanen diskuterats och att 
ärendet återkommer för slutligt beslut till arbetsutskottet i augusti. 
_____ 
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KSAU § 94 Dnr 2021/000120 
 
Information om invallning av älven vid Spöland 
 
Ärende 
Infrastrukturchef Christer Nygren ger information om invallning av älven 
vid Spöland. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att arbetsutskottet har fått information om 
bakgrunden till invallningen och den aktuella processen avseende Spöland. 
_____ 
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