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KS § 1 Dnr 2019/000155  
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, om 4-avdelningsförskolor 
 
Ärende 
Den 15 oktober 2019 inkom Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och 
Monica Wahlström, L, med en motion om 4-avdelningsförskolor. Den 21 
oktober 2019 väckte och remitterade kommunfullmäktige motionen till 
kommunstyrelsen. Utifrån ett remissvar från barn- och 
utbildningsnämnden beslutade kommunstyrelsen den 22 juni 2020 att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås gällande punkt 1 av 
motionens yrkanden. Avseende punkt 2 och 3 av motionens yrkanden 
föreslogs kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2020 genomfördes 
en votering vilken slutade i en minoritetsåterremiss av ärendet. Motionen 
återremitterades därmed till kommunstyrelsen med uppdrag om vidare 
utredning av hållbarhetsunderlag gällande trafikflöden och möjlighet till 
kollektivtrafik. Kommunstyrelseförvaltningen har nu svarat på 
återremissen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anneli Eriksson, Daniel Theander och Karolina Johansson, 
2020-01-15 
Kartor Vännäs och Vännäsby 
Tjänsteskrivelse Tomas Åström, 2020-10-25 
KSAU 2021-01-19 § 9 
KF 2020-12-07 § 119 
BUN 2020-12-16 § 79 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, med övriga ledamöter från S, V och M, yrkar avslag på 
motionen.  
 
Anders Nilsson, C, med övriga ledamöter från C och KD, yrkar bifall till 
motionen.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande finner att det finns två förslag, avslag och bifall till motionen, 
och finner att kommunstyrelsen föreslår avslag av motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.    
 
Reservationer  
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Fredrik Sandin, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet att föreslå avslag av 
motionen.  
_____ 
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RESERVATION till ärende 2019/155 vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-
02-01. 

Vi reserverar oss till förmån för eget bifallsyrkande till motionen i sin helhet.  
 

Grunder. 
 

Vid detta årsskifte inkorporerades barnkonventionen som lag. Detta förpliktigar att i alla 
frågor ställa sig frågan hur besluten synkar mot barnperspektivet. Vi anser att de större 
förskolorna inte ger barn den trygghet vi önskar. Barnen får betydligt fler att interagera 
mot vilket talar för att man max ska bygga 4-avdelningsförskolor i Vännäs kommun i 
framtiden.  
 

Motionen återremitterades för att ett hållbarhetsunderlag ska tas fram gällande 
trafikflöden och möjlighet till kollektivtrafik. Utredningen ger vid handen att trafiken 
kommer öka och det torde vara känt av alla. Men utredningen visar inte att 
trafiksituationen kommer leda till otrygghet. Vännäs kommun kan önska och verka för 
hastighetssänkning men Trafikverket bestämmer över den egna vägen. Väldigt stor del 
av förskoleplatserna riskerar hamna på Vännäsborgsområdet.  Eftersom många av de 
som får sina barn placerade på Vännäsborg inte kommer bo i närområdet så kommer 
det totala avståndet till och från förskolan vara så långt att gång- eller cykeltransport 
knappast kommer väljas.  
 

Utifrån de slutsatser som lyfts i utredningen så motsäger det såväl översiktsplanens 
åtgärder med bostäder och förskolor nära varandra, som kommunens målsättning om 
ökning av det kollektiva åkandet.  
 
Vännäs 2021-01-19 
 

Anders Nilsson  Hans-Inge Smetana 
Anders Nilsson (C)    Hans-Inge Smetana (Kd)       
 

Hanna Lundberg  Fredrik Sandin 
Hanna Lundberg (C)  Fredrik Sandin (C) 
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KS § 2 Dnr 2020/000086  
 
Byggnation av ny förskola 
 
Ärende 
Arbetet med att ta fram en ny lokalförsörjningsplan för förskolan inleddes 
2017. Detta resulterade i att barn- och utbildningsnämnden den 8 november 
2018, § 47, beslutade att föreslå att förskolan Klockaren skulle färdigställas 
(färdig 2019), att en fyra-avdelningsförskola skulle byggas i Vännäsby 
(färdig 2026), och att en sex-avdelningsförskola skulle byggas i Vännäs 
(färdig 2022). Dessutom föreslog nämnden att en paviljong skulle etableras 
på Ögonstenen 2020. Kommunfullmäktige beslutade då att förskolan 
Klockaren skulle färdigställas till 2019 samt att framtida investeringar inom 
förskolan skulle behandlas i kommande budgetberedningar. 
 
I investeringsbudgeten som antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2019 
§ 56 fanns en ny förskola i Vännäs med. Ett formellt beslut om byggnation 
saknades dock vilket ledde till att barn- och utbildningsnämnden den 12 maj 
2020 § 29 beslutade att åter igen föreslå byggnation av en ny sex-
avdelningsförskola i Vännäs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 119 att föreslå 
kommunfullmäktige en byggnation av en åtta-avdelningsförskola på 
Vännäsborg, samt att en ny paviljong på Ögonstenen etableras i december 
2021. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade den 7 december 2020 § 119 ärendet för 
att ett hållbarhetsunderlag ska tas fram gällande trafikflöden och 
kollektivtrafik. Ärendet ska även utredas ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu svarat på återremissen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anneli Eriksson, Daniel Theander och Karolina Johansson, 
2020-01-15 
Kartor Vännäs och Vännäsby 
Tjänsteskrivelse Tomas Åström, 2020-10-25 
KSAU 2021-01-19 § 10 
KF 2020-12-07 § 119 
BUN 2020-12-16 § 79 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, med övriga ledamöter i S, V och M yrkar att ny åtta-
avdelningsförskola byggs på Vännäsborg i Vännäs och ska stå klar senast i 
december 2023. Investeringsmedel för ny förskola i Vännäs tillskjuts för 
2021-2023. 2021 tillskjuts 500 tkr, 2022 tillskjuts 19,5 miljoner kronor och 
2023 tillskjuts 20 miljoner kronor + 1,2 miljoner för inventarier. Ny 
paviljong på Ögonstenen etableras senast i december 2021. Medel för 
etablering regleras som första alternativ genom hyran. 
 
Anders Nilsson, C, med övriga ledamöter i C och KD yrkar att ny fyra-
avdelningsförskola byggs på Torpet i Vännäs. Om- och tillbyggnad görs av 
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befintliga tvåavdelningsförskolan Bjällran. Bibehålla förskolan Lägrets två 
moduler samt moduler för Bjällrans förskoleverksamhet under 
ombyggnadstiden. Ny paviljong etableras på Ögonstenen senast i december 
2021. Erforderliga medel avsätts i investeringsbudgeten och driftsbudgeten 
för 2021, 2022 och 2023. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Anna Frej, S, med 
fleras förslag och Anders Nilsson, C, med fleras förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Anna Frejs, S, förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ny 8 avdelningsförskola byggs på Vännäsborg i Vännäs och ska stå klar 
senast i december 2023. Investeringsmedel för ny förskola i Vännäs 
tillskjuts för 2021-2023. 2021 tillskjuts 500 tkr, 2022 tillskjuts 19,5 miljoner 
kronor och 2023 tillskjuts 20 miljoner kronor + 1,2 miljoner för inventarier. 
Ny paviljong på Ögonstenen etableras senast i december 2021. Medel för 
etablering regleras som första alternativ genom hyran. 
 
Reservationer 
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Fredrik Sandin, C, och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
 
_____ 
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RESERVATION till ärende 2020/000086 gällande beslut om uppförande av ny 
förskola vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-01. 

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande.   
Grunder. 
 

Vi anser att en stor åttaavdelningsförskola på Vännäsborg är en mycket tveksam 
placering. Möjligheten att kombinera kollektivtrafik med att hämta och lämna barn är 
svår viket får till följd att trafiken på pengsjövägen kommer att öka betydligt, speciellt 
morgon och kväll när den redan har hög trafiktäthet. Att bygga en förskola för många 
fler barn än som kontinuerligt eller inom överskådlig tid kommer att finnas inom 
upptagningsområdet ”östra Nyby” kommer att leda till ökad biltrafik, det medför också 
att föräldrar tvingas till längre körsträckor, det blir en lång avstickare från den normala 
pendlingsvägen vilket ökar restiden och utsläppen vilket strider mot kommunens 
hållbarhetspolicy. 
 

Vårt förslag innefattar ett nybygge på torpet med 4 avdelningar, behålla 
paviljongerna på lägret samt att renovera bjällran och behålla paviljongen på 
ögonstenen, på så sätt har vi 5 nya avdelningar i Vännäs tätort i förhållande i 
nuläget. Att bygga en stor förskola med 8 avdelningar och samtidigt lägga ner 
bjällran och minska verksamheten på lägret ger alltså ingen större nettoeffekt än 
vårt förslag. 
 

Dessutom är 8 avdelningar på Vännäsborg mer än det nuvarande behovet innan byggnationer 

kommer igång på det nya planerade bostadsområdet. Vi vet inte när det bostadsområdet 

kommer att byggas. Så man kan verkligen ifrågasätta placeringen utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Förskolan ska stå i många år och vi måste planera trafikflödet på ett 

bättre sätt. Största flödet går mot Umeå därför anser vi att placeringen på Torpet är bra då det 

också finns busshållplats i närheten av förskolan.  
 

Fördelar med stora förskolor finns men är mest av administrativ art och på papperet är 
det kostnadseffektivt. Det handlar om hur man vill prioritera och vi i oppositionen väljer 
att prioritera den verksamhet som tar hand om de allra minsta barnen med mindre och 
närmare förskolor. Vi har också barnkonventionen som lag. Detta förpliktigar att i alla 

frågor ställa sig frågan hur besluten synkar mot barnperspektivet. Vi anser att de större 

förskolorna inte ger barn den trygghet vi önskar. Barnen får betydligt fler att interagera mot 

under sina första levnadsår.  

Förskolor och förskoleavdelningar bör vara placerade inom kommunen och tätorterna 
med närhet till hemmet som första prioritering.  
 

Vi reserverar oss alltså till förmån för eget förslag som ur ett miljötänk tar hand om de 

lokaler vi redan har. Noterbart är att vi har lika många avdelningar som majoriteten 

men vårt förslag är mer hållbart och gör det lättare för föräldrar att åka kollektivt som 

är ett av kommunens mål.  

Men framför allt tänker vi på de minsta barnen som ska få en trygg uppväxt och inte 

ska behöva interagerar med fler än nödvändigt under uppväxten.   
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Vännäs 2021-02-01 
 

Anders Nilsson  Hans-Inge Smetana 
Anders Nilsson (C)    Hans-Inge Smetana (Kd)       
 

HannaLundberg  Fredrik Sandin 
Hanna Lundberg (C)  Fredrik Sandin (c) 
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KS § 3 Dnr 2020/000169  
 
Beslut om minsta antal parkeringsvakter 
 
Ärende 
Beslut om minsta antal parkeringsvakter med angiven siffra saknas för att 
anlitade parkeringsvakter ska ha fullständigt mandat enligt Lag om 
kommunal parkeringsövervakning (1987:24).  
 
I samband med beslut om att införa kommunal parkeringsövervakning 
fanns förslag till beslut om att sätta en begränsning av antalet 
parkeringsvakter som är i tjänst samtidigt.  
 
När beslutet fattades av kommunfullmäktige, 2020-04-06 § 37, togs beslut 
om att begränsning av antalet parkeringsvakter som är i tjänst samtidigt får 
göras.  
 
Formuleringen på förslag till beslut var inte nog tydlig och kunde 
missuppfattas. Det är inte en begränsning av antalet som beslutet ska 
omfatta utan en siffra på minsta antal av parkeringsvakter inom området 
som övervakas. 
 
Beslutsunderlag 
KSAU 2020-12-15 § 162 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf 
POM 2020-11-17 § 73 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Minst 1 parkeringsvakt behövs för parkeringsövervakning inom Vännäs 
kommun. 
_____ 
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KS § 4 Dnr 2020/000174  
 
Revidering av revisionsreglemente  
 
Ärende 
På förslag från revisionen har kommunstyrelseförvaltningen och revisorerna 
tagit fram ett förslag på reviderat revisionsreglemente. Förslaget till nytt 
revisionsreglemente utgår ifrån det underlag till revisionsreglemente som 
SKR tog fram 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revisionsreglemente 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-01-25 
KSAU 2020-12-15 § 163 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Revisionsreglementet fastställs. 
_____ 
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KS § 5 Dnr 2020/000152  
 
Östen Berglunds ungdomsstiftelse, utdelning 2020 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november § 122 att ansökan om bidrag 
till EPA-aktiviteter ska behandlas under 2021 efter att kompletteringar har 
inkommit från de sökande. Kommunstyrelsen ska nu behandla ansökan igen 
med kompletterat beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
Komplettering ansökan EPA mek 
Förslag utbetalning Östen Berglund 2020  
KSAU 2020-12-15 § 165 
KS 2020-11-16 § 122 
 
Förslag under sammanträdet 
Per-Erik Lundmark, S, föreslår att en mening om att mottagarna har 
möjlighet att lämna tillbaka verktygen till kommunen ska läggas till.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifall av kompletteringen till ansökan EPA-mek, 15 000 kronor fördelas till 
inköp av tre verktygssatser. Om verksamheten skulle upphöra i sin 
nuvarande form har mottagarna möjlighet att lämna tillbaka verktygen till 
kommunen för att föra vidare dem till andra intresserade.  
_____ 
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KS § 6 Dnr 2021/000013  
 
Uppföljning av arbetet med krisberedskap och samhällsskydd 
 
Ärende 
Beredskapssamordnare Malin Österlund deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde och informerar om arbetet med krisberedskap och 
samhällsskydd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 7 Dnr 2021/000003  
 
Intern kontrollplan 2021 
 
Ärende 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska en intern kontrollplan 
antas under det första kvartalet varje år. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till intern kontrollplan. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott deltog i riskanalysen som ledde fram till kontrollplanen 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 
Riktlinjer för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Intern kontrollplan antas. 
_____ 
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KS § 8 Dnr 2020/000173  
 
Medborgarförslag från Hans Olsson om avskaffande av 
datumparkering och parkeringsövervakning 
 
Ärende 
Hans Olsson inkom den 28 oktober med ett medborgarförslag om att 
avskaffa datumparkering och parkeringsövervakning i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december att väcka ärendet och lämna 
över det till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Hans Olsson 
KSAU 2021-01-19 § 2  
KF 2020-12-07 § 129  
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, yrkar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att 
beslutet om datumparkering och parkeringsövervakning nyligen är fattat. 
Datumparkering och parkeringsövervakning infördes för att lösa problemet 
med felparkerade, långtidsparkerade och övergivna bilar i Vännäs och 
Vännäsby tätort. Beslutet ska utvärderas med start 1 oktober 2021. 
 
Anders Nilsson, C, yrkar att medborgarförslaget avslås och att 
utvärderingen ska vara klar den 31 oktober 2021.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut om medborgarförslaget 
och det är att det ska avslås. Utöver det finns det två förslag om datum för 
utvärderingen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Frejs, S, yrkande 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslutet om 
datumparkering och parkeringsövervakning nyligen är fattat. 
Datumparkering och parkeringsövervakning infördes för att lösa problemet 
med felparkerade, långtidsparkerade och övergivna bilar i Vännäs och 
Vännäsby tätort. Beslutet ska utvärderas med start 1 oktober 2021. 
 
Reservationer 
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Fredrik Sandin, C och Hans-Inge 
Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet gällande datumet för 
utvärderingen till förmån för eget förslag.  
 
_____ 
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RESERVATION till ärende 2020/173 vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-
02-01 gällande medborgarförslag om parkeringsövervakning. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag gällande tidplan för redovisning av 
utredningen över parkeringssituationen som vi anser ska vara slutförd senaste 
sista oktober 2021 för politiska beslut under november 2021.  
 
Grunder. 
I likhet med majoriteten vill vi avslå medborgarförslaget. Då vi ännu inte har utrett 

konsekvenserna av införandet av parkeringsövervakning i kommunen. 
 

Vi är också eniga med majoriteten att en utredning behövs för att få en klar bild hur 

parkeringssituationen påverkat kommunmedborgarna samt om vi fått den effekt vi 

önskade när parkeringsövervakningen infördes. 
 

Däremot är vi inte överens med majoriteten gällande tidsplanen för utredningen. Vi anser 

i enlighet med vårt yrkande att utredningen ska vara klar för politiska beslut senast den 

sista oktober 2021. 
 

Vi reserverar oss alltså till förmån för eget förslag att utreda parkeringssituationen 

men att den ska var slutförd senast den sista oktober 2021 för politiska beslut 

under november 2021. 
 

Vännäs 2021-02-01 
 

Hans-Inge Smetana  Anders Nilsson 
Hans-Inge Smetana (Kd)       Anders Nilsson (C) 
 

Fredrik Sandin  Hanna Lundberg 
Fredrik Sandin (C)    Hanna Lundberg (C)       
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Bertil Kohl  Sixten Jonsson 
Bertil Kohl (L)        Sixten Jonsson (C) 
 

Patricia Riselius   
Patricia Riselius (C)        
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KS § 9 Dnr 2020/000183  
 
Ersättning för kostnader för dödsboförvaltning och begravning 
 
Ärende 
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske som syftar till att avveckla den 
enskildes hem och egendom genom att betala skulder och fördela 
överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar 
föreligger åligger det socialtjänsten att göra dödsboanmälan och i vissa fall 
förvalta och avveckla dödsbon. 
 
Socialtjänsten har enligt Ärvdabalken 18 kap 2 § rätt till ersättning av 
dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och begravning. Denna 
kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer således 
inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar. 
 
När socialtjänsten agerar som provisorisk förvaltning kan socialtjänsten få 
ersättning enligt ”timtaxan” för utförd arbetstid. 
 
Beslutsunderlag 
KSAU 2021-01-19 § 1  
Tjänsteskrivelse Kristine Hansson, 2020-12-09 
VON 2020-12-16 § 83 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen fastställs 
till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes nedlagd arbetstid. 
_____ 
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KS § 10 Dnr 2021/000004  
 
Yttranderätt för ersättare i kommunfullmäktige 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2018 att införa yttranderätt för 
ersättare under en testperiod inleddes den första januari 2019 som 
avslutades den 31 december 2020. Ett nytt beslut ska nu tas om 
revideringen ska bli stadigvarande eller upphöra 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-01-08 
Tjänsteskrivelse Anneli Eriksson, 2018-05-05 
KSAU 2021-01-19 § 6 
KS 2018-06-11 § 51 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras så att ej tjänstgörande 
ersättare har stadigvarande yttranderätt. 
_____ 
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KS § 11 Dnr 2021/000016  
 
Uppföljning av sjukfrånvaron 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har beslutat att inom sin uppsiktsplikt ha särskild 
uppsikt över sjukfrånvaron. Personalchef Katarina Häggström deltar på 
kommunstyrelsens sammanträda för att informera om frågan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna. 
_____ 
 
      
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/7ff51bbe-2cbe-40d1-a890-7e4fd2c7c071

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

16(25) 

2021-02-01 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 12 Dnr 2021/000011  
 
Val till budgetberedningen inför budget 2022 
 
Ärende 
Vid kommunstyrelsens sammanträde ges en kort information om tidplan för 
årets budgetprocess. Tidplanen har också skickats till kommunstyrelsen via 
e-post 2021-01-21. Kommunstyrelsen ska också välja budgetberedningen. 
Budgetberedningen ska väljas årligen och består av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt en ledamot per parti som inte är 
representerat i arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2021-01-22 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till budgetberedningen 2021 väljs: 
Anna Frej, S, ersättare Johan Ågren, S 
Viktoria Lapinniemi, V, ersättare meddelas senare till kommunsekreterare 
Jan Nilsson, M, ersättare Gösta Eklund, M 
Anders Nilsson C, ersättare Erik Fastevik, C 
Hans-Inge Smetana, KD, ersättare Martin Hermansson, KD 
Bertil Kohl, L, ersättare Monica Wahlström, L 
Emma Lundkvist, SD, ersättare Ann Einerud, SD 
Miljöpartiet meddelar namn på ordinarie och ersättare till 
kommunsekreterare. 
_____ 
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KS § 13 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 Covid19 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. 
 
Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2021 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C och Fredrik 
Sandin, C, yrkar bifall till budgeten och verksamhetsplanen. De yrkar även 
att följande tilläggsyrkanden ska beredas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde.  
 
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.  
 
3.5 Kollektivtrafik, sid 6  
 
Då infrastrukturfrågorna bedöms som en av de enskilt viktigaste frågorna 
för tillväxten i kommunen bör arbetet med att finna lösningar för mer av 
anropsstyrd trafik från landsbygden till våra två resecentra intensifieras. 
 
3.6 Ungdoms- och föreningsliv, sid 6  
 
Stryk ”på Vännäs bad och camping” till ”Detta sker bland annat genom 
samverkan med entreprenörer och de föreningar som nyttjar området.  
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3.7 Intern service - personal, ekonomi och It, sid 7  
 
Tillägg sista stycket "It-avdelningen ges i uppdrag att bevaka möjligheter 
och föreslå lösningar för de hushåll och företag som efter 
bredbandsprojektet saknar bredbandsuppkoppling”. 
 
3.9 Gator, vatten och avlopp, sid 7  
 
Att klargöra vad sänkt standard på vinterväghållning får för konsekvenser 
för vinterunderhållet av enskilda statsbidragsvägar och täckande av 
underskott. 
 
3.11 Kost, sid 8  
 
Tillägg att ” För kommunen är det viktigt att kostpolicyns intentioner 
efterlevs i samband med kökens upphandlingar". 
 
5. Särskilda direktiv och uppdrag 
Särskilda uppdrag 2020-2021 
 
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 
 
Anna Frej, S, yrkar att budget och verksamhetsplan ska antas. Hon yrkar 
även bifall till att ovanstående tilläggsyrkanden ska beredas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att behandlas på nästa 
kommunstyrelsesammanträde.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021 antas. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att bereda inkomna 
tilläggsyrkanden. De ska behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde.  
_____ 
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KS § 14 Dnr 2021/000014  
 
Överföring av medel i vård- och omsorgsnämndens 
investeringsbudget från 2020 till 2021 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget om 100 tkr angående 
vårdsängar till äldreomsorgen har inte kunnat användas under 2020 då 
leveransen av sängarna blev uppskjuten till 2021. Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår därför att pengarna överförs till 
investeringsbudgeten för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
VON AU 2021-01-20 § 7 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Avsatta medel om 100tkr i 2020 års investeringsbudget för vårdsängar 
överförs till 2021 års investeringsbudget. 
_____ 
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KS § 15 Dnr 2020/000042  
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
Kommunchef Karolina Johansson informerar om det aktuella läget med 
Covid-19. Vaccinationer är igång i kommunen och vaccinationsviljan är god.  
Kommunen arbetar fortsatt i stabsläge med regional och intern samverkan.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 16 Dnr 2021/000021  
 
Information om aktuella händelser 
 
Ärende 
Kommunchef Karolina Johansson informerar om snöstormarna under 
januari samt skadegörelsen mot en större internetnod i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 
_____ 
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KS § 17 Dnr 2021/000017  
 
Information om kommunstyrelsens årshjul för uppföljning  
 
Ärende 
Kommunstyrelsen delges information om det framtagna årshjulet för 
uppföljning av kommunstyrelsen verksamhet och kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 
 
Beslutsunderlag 
Årshjul för kommunstyrelsens uppföljning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ordförandeberedningen får i uppdrag att se till att årshjulet följs och vid 
behov revideras. 
_____ 
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KS § 18 Dnr 2021/000007  
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegeras beslutanderätt i vissa 
frågor till utskott, ordförande eller tjänstemän. Beslut tagna enligt denna 
delegationsordning ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
KSAU 2020-11-24 § 151  
KSAU 2021-01-19 § 3 
Anna Frej, 2021-01-29 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Anna Frej, 2021-01-29 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 19 Dnr 2021/000002  
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas aktuella meddelanden.  
 
Portföljredovisning sista kvartalet 2020 
Revisionsgranskning av investeringsprocessen 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 
Protokoll Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, 14/12 2020 
Protokoll Umeåregionens nämnd för PA system, 4/12 2020 
Förvaltningsrätten i Umeås dom i mål 1485-20, överklagan av beslut om 
bagarstugan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 20 Dnr 2021/000012  
 
Ledningsgruppens rapport 2021 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträden redovisar förvaltningschefer samt 
kommunchefer skriftligt för övergripande händelser inom respektive 
förvaltning. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen samt för 
samtliga anställda inom kommunen via kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledningsgruppens rapport läggs till handlingarna. 
_____ 
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