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KS § 1 Dnr 2023/000004 
 
Aktiva åtgärder 2023-2025, utvärdering aktiva åtgärder 2020-
2022 
 
Ärende 
Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. 
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 
verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.  
 
Vännäs kommun har utvärderat de aktiva åtgärderna för åren 2020–2022 
samt tagit fram en ny plan för aktiva åtgärder för åren 2023–2025. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 2 
Tjänsteskrivelse 2022-12-28, Anneli Eriksson 
Utvärdering aktiva åtgärder 2020–2022 
Förslag till aktiva åtgärder 2023–2025 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Utvärderingen av aktiva åtgärder 2020–2022 godkänns.  
 
Förslag till Aktiva åtgärder 2023–2025 antas. 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/291e3924-5738-4312-8f85-8f6687f84f6e

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(26) 

2023-02-06 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 2 Dnr 2023/000003 
 
Folkhälsorådets ansvar och organisation 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade år 2006 att från och med den 1 januari 2007 
inrätta ett folkhälsoråd i Vännäs kommun. Folkhälsorådet är ett 
samverkansforum för frågor som rör folkhälsa med uppdrag att möjliggöra 
god och jämlik hälsa för medborgarna i Vännäs kommun.  
 
Sedan folkhälsorådet infördes i Vännäs kommun har mycket hänt inom 
området folkhälsa, både lokalt och nationellt, exempelvis utgick 
folkhälsorådets riktlinjer ifrån det då gällande övergripande folkhälsomålet 
med tillhörande 11 målområden som den nationella folkhälsokommittén 
hade satt upp. Riksdagen antog 2019 ett nytt folkhälsopolitiskt ramverk 
innehållande ett nytt övergripande mål och åtta nya målområden och 
utifrån förändringarna på området behöver Vännäs kommun revidera 
folkhälsorådets organisation.  
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på organisation 
för folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 1 
Tjänsteskrivelse 2022-12-22, Anneli Eriksson 
Protokoll kommunstyrelsen 2006-02-20 § 19  
Förslag på förnyat uppdrag för Folkhälsorådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till folkhälsorådets ansvar och organisation antas att gälla från och 
med 6 februari 2023. 
_____ 
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KS § 3 Dnr 2023/000005 
 
Val av representant till folkhälsorådet samt beslut om vilken 
nämnd/styrelse som ska inneha ordförandeskapet respektive 
vice ordförandeskapet 
 
Ärende 
Sedan 2006 har Vännäs kommun ett folkhälsoråd som syftar till att utveckla 
det lokala folkhälsoarbetet och främja människors hälsa och livskvalité i 
Vännäs kommun. 
 
I folkhälsorådet ska det ingå en politisk representant från varje nämnd. 
Ledamöterna utses i första hand för en hel mandatperiod. Varje nämnd ska 
också utse en ersättare som deltar på folkhälsorådet i de fall ordinarie 
ledamot har förhinder. Om en ledamot entledigas från sitt uppdrag ska 
nämnden utse en ny ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ordinarie ledamot samt en ersättare från 
kommunstyrelsen som ska ingå i folkhälsorådet aktuell mandatperiod.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen besluta vilken nämnd/styrelse som ska inneha 
ordförandeskapet samt vice ordförandeskap i folkhälsorådet aktuell 
mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-11, Anneli Eriksson 
Folkhälsorådets ansvar och organisation 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att barn- och utbildningsnämndens representant 
innehar ordförandeskapet.  
 
Hans-Inge Smetana, KD, och Erik Fastevik, C, föreslår att 
kommunstyrelsens representant innehar vice ordförandeskapet.  
 
Anna Frej, S, föreslår att vård- och omsorgsnämndens representant innehar 
ordförandeskapet och att barn- och utbildningsnämndens representant 
innehar vice ordförandeskapet. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till ordförande, 
representanten från barn- och utbildningsnämnden och representanten från 
vård- och omsorgsnämnden. Vidare konstaterar ordförande att det finns två 
förslag till vice ordförande, representanten från kommunstyrelsen och 
representanten från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om ordförandeskapet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att representanten från vård- och 
omsorgsnämnden innehar det.  
     forts 
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Forts KS § 3 
 
 
Därefter frågar ordförande kommunstyrelsen om vice ordförandeskapet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att representanten från 
kommunstyrelsen innehar det. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vård- och omsorgsnämndens representant innehar ordförandeskapet i 
folkhälsorådet.  
 
Kommunstyrelsens representant innehar vice ordförandeskapet i 
folkhälsorådet.  
 
Elisabeth Essebro, KD, väljs som representant från kommunstyrelsen.     
 
Platsen som ersättare från kommunstyrelsen lämnas för närvarande vakant. 
_____ 
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KS § 4 Dnr 2023/000014 
 
Ny investeringsbudget Smeden 2/Vändan 1 
 
Ärende 
Fastighetstjänster i Vännäs AB har ett pågående investeringsprojekt vid 
namn Smeden 2/Vändan 1 som Vännäs kommun har beställt utifrån 
antagen investeringsbudget. Projektet avser dels rivningen av det gamla 
centralförrådet bredvid bensinstationen Gulf i centrala Vännäs samt dels 
komplettering av funktioner vid ersättningslokaliseringen bredvid 
Hälsocentralen i Vännäs.  
 
Den ursprungliga budgeten om 2,75 mkr var för låg utifrån beställda 
funktionskrav varför fullmäktige den 6 dec 2021 beslutade att höja budgeten 
med 3,8 mkr till 6,55 mkr. Bolaget gick därefter vidare med en 
detaljprojektering. Resultatet utmynnade i en upphandling i början av år 
2022 som tyvärr visade att kostnadsutvecklingen markant förändrats till det 
sämre. Under år 2022 har det skett en historiskt hög kostnadsutvecklingen 
inom byggentreprenader. Summa summarum pekar det mot en 
projektfördyring om cirka 4,45 mkr. 
 
Bolagets reviderade bedömning är att investeringsbudgeten behöver höjas 
med 4,45 mkr från 6,55 mkr till 11 mkr. Tidsplanen är att projektet ska 
upphandlas under våren och vara färdigställt innan årsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 9 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2023-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-06, § 101 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet om utökad investeringsbudget för Smeden 2/Vändan 1 
återremitteras för en utredning om investeringen kan minskas samt hur 
fördelningen mellan drift och investering ska göras. 
_____ 
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KS § 5 Dnr 2023/000015 
 
Ny investeringsbudget Thor 6 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 900 tkr i investeringsbudget för att 
hantera ombyggnad av fordonshus 2 men investeringen föll bort vid en 
revidering av investeringsplanen under år 2022. I dagsläget har 
Fastighetstjänster i Vännäs AB tecknat avtal om uthyrning av 400 kvm över 
fem år med en lokal näringsidkare. Diskussioner förs även med både 
Liljaskolan samt två lokala företagare om uthyrning av de resterande 
vakanta ytorna på totalt 800 kvm. Uthyrningen av dessa skulle minska 
kommunens vakanta hyreskostnader med cirka 600 tkr per år. 
 
Vid en ombyggnad från en stor lokal till tre mindre lokaler krävs det att 
fastighetsägaren gör brandavskiljande åtgärder i form av brandväggar, 
utrymningsvägar samt ventilationsåtgärder. Då hyresmodellen mellan 
kommunen och Fastighetstjänster i Vännäs AB endast inkluderar 
förvaltning av befintliga funktioner behöver bolaget en investering inom 
kommunens investeringsbudget om uppskattade 1 400 tkr för att kunna 
genomföra planerad ombyggnation. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 8 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2023-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-04-11, § 33 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs kommun beslutar att avsätta en ny investering om 1 400 tkr för år 
2023 avseende ombyggnation av F2 vid fastigheten Thor 6. Medel tas från 
extra stora investeringar. 
_____ 
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KS § 6 Dnr 2023/000016 
 
Ny investeringsbudget Vännäs 52:2, Vännäsbadet 
 
Ärende 
I budgetberedningen inför 2023 års budget diskuterades Vännäsbadet, och 
medel avsattes för att åtgärda delar av läckage i stora bassängen. Vännäs 
Fastigheter AB:s VD Per Lundqvist deltar på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 24 januari för att informera om ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 10 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2023-02-01 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Vännäs kommun beslutar att öka tidigare investeringsbudget för 
Vännäsbadet år 2023 om 1 400 tkr till 8 250 tkr för åtgärd av punkt 1-6 
enligt utredningen. Budgetökningen om 6 850 tkr finansieras genom extra 
stora investeringar. 
_____ 
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KS § 7 Dnr 2020/000107 
 
Medborgarförslag från Sebastian Rydenfalk om åtgärder mot 
buskörning i Vännäs centrum 
 
Ärende 
Den 13 maj 2020 inkom Sebastian Rydenfalk med ett medborgarförslag 
angående buskörning i centrala Vännäs. Rydenfalk beskriver hur 
buskörningen stör boende i området under kvällar och nätter och föreslår 
olika åtgärder på kort och lång sikt för att komma till rätta med problemet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020, § 71, att ärendet väcks och 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Sedan medborgarförslaget inkom har kommunen och polisen gemensamt 
gjort olika åtgärder som har koppling till målgruppen motorburen ungdom. 
Detta handlar bland annat om regelbundna träffar mellan kommun/polis 
och ungdomarna med vårdnadshavare, fler poliskontroller samt en 
”motorgård” som ungdomarna kan vara i en kväll per vecka. Ytterligare 
åtgärder planeras. Problem med störningar och buskörning är inte borta, 
men den sammantagna uppfattningen från både polis och kommun är att 
buskörningen i centrala Vännäs har minskat sedan medborgarförslaget 
skickades. Kommunstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att dessa 
åtgärder har gett effekter och att medborgarförslaget därmed ska anses som 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21, § 117 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag från Sebastian Rydenfalk angående 
buskörning, Henrik Åström, 2022-11-11 
Tjänsteskrivelse angående motion kring särskild plats för körande av epa-
traktorer/mopeder mm. Henrik Åström, 2020-06-17 
Kommunfullmäktige 2020-06-08, § 71 
Medborgarförslag 2020-05-13, Sebastian Rydenfalk 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att de åtgärder som vidtagits och som 
kommer att fortsätta har gett effekter när det gäller att minska störningar i 
centrala Vännäs på grund av buskörning.  
Därmed ses medborgarförslaget som besvarat. 
_____ 
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KS § 8 Dnr 2022/000072 
 
Medborgarförslag från Annelie Bäck om hundlatriner 
 
Ärende 
Den 21 mars 2022 inkom ett medborgarförslag till Vännäs kommun. 
Medborgaren föreslår att antalet hundlatriner ska utökas i Vännäs tätort, att 
ett antal av latrinerna bör placeras om, att gratis hundbajspåsar ska införas 
samt att gratis klistermärken ska erbjudas till fastighetsägare för att 
möjliggöra att hundägare kastar hundbajspåsar i fastighetsägares 
soptunnor.  
 
Enligt kommunens ordningsföreskrifter ska föroreningar efter hundar 
plockas upp från gator, torg, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, 
motionsspår samt parker och av kommunen anlagda grönytor. För att 
underlätta för hundägare att plocka upp föroreningarna finns hundlatriner 
utplacerade i Vännäs och Vännäsby tätorter. I Vännäs tätort finns totalt 36 
stycken hundlatriner. På kommunens hemsida finns en karta över 
kommunens samtliga hundlatriner. Det görs årligen en översyn av 
placeringen av hundlatrinerna och då uppdateras även kartmaterialet. Vid 
översynen tas inkomna synpunkter från medborgare i beaktning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett medborgarförslaget och ser att en 
förändrad placering längs med strandpromenaden skulle kunna 
genomföras, samt utdelning av klistermärken till hushåll, i övrigt bör 
förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 3 
Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, 2022-12-30 
Bilaga - Kartbild hundlatriner 2022-12-30 
Medborgarförslag från Anneli Bäck, 2022-03-21 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget antas delvist. Förslagen om utdelning av gratis 
klistermärken till fastighetsägare antas samt ny placeringen av hundlatriner 
längs strandpromenaden i Vännäs tätort antas.  
 
Förvaltningen ansvarar för såväl exakt placering samt antalet hundlatriner i 
Vännäs kommun. 
 
Övriga delar i medborgarförslaget avslås med hänvisning till motiveringen i 
tjänsteskrivelsen. 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/291e3924-5738-4312-8f85-8f6687f84f6e

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(26) 

2023-02-06 
 

 

 

  
 

 
 

KS § 9 Dnr 2022/000147 
 
Medborgarlöften 2023 
 
Ärende 
Vännäs kommun har under ett antal år tillsammans med polisen tagit fram 
medborgarlöften. De senaste medborgarlöftena antogs för 2021-2022 och är 
nu utgående. 
  
Vännäs kommuns brottsförebyggande råd, där varje förvaltning samt 
polisen finns representerad har arbetat med att ta fram förslag till nya 
medborgarlöften. Kommunstyrelsens arbetsutskott gavs vid sitt 
sammanträde den 18 oktober 2022 möjlighet att komma med synpunkter på 
vad medborgarlöftena ska innehålla. Arbetsutskottet beslutade att att 
trygghetsskapande åtgärder i centrum samt att dialog med "motorburen 
ungdom" och arbetet mot missbruk av alkohol och droger ska fortsätta. 
 
Förslag till medborgarlöften är nu framtagna och ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13, § 124 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 99 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander 2022-10-04  
Medborgarlöften 2021-2022 
Rapport, trygghetsenkäten 2022 
Lägesbild Vintern 2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Vännäs kommuns medborgarlöften för 2023-2025 antas. 
_____ 
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KS § 10 Dnr 2023/000021 
 
Information om krisledningsverksamheten 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2023 deltar 
beredskapshandläggare Malin Österlund för informera och utbilda om 
krisledningsverksamheten, delarna kris, krig och säkerhetsskydd. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av krisledningsverksamheten, Malin Österlund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Information om krisledningsverksamheten läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 11 Dnr 2023/000022 
 
Uppföljning av krisledningsverksamheten 2022 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2023 deltar 
beredskapshandläggare Malin Österlund för att ge en uppföljning av arbetet 
med beredskapen för kris och krig under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av krisledningsverksamheten, Malin Österlund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljning av krisledningsverksamhetens 2022 läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 12 Dnr 2023/000007 
 
Kommunstyrelsens reglemente 
 
Ärende 
Ett reglemente bör uppdateras ungefär en gång per mandatperiod. Även om 
Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast 2019 finns det nu skäl att 
åter lyfta det. Det är fullmäktige som beslutar om kommunstyrelsens 
reglemente.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en enklare översyn av 
reglementet och upprättat ett förslag till nytt reglemente. Den största 
förändringen är att insynsplats i kommunstyrelsen ska ges för partier med 
ett (1) mandat i fullmäktige. Vidare behöver kommunstyrelsen och 
fullmäktige ta ställning till om vice ordförande ska ingå i presidiet och/eller 
hur den rollen ska synliggöras i reglementet.  
 
I övrigt är antalet föreslagna justeringar få. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 6 
Tjänsteskrivelse. Karolina Johansson, 2023-01-12 
Förslag till nytt reglemente.  
SKR standardreglemente. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglementet för kommunstyrelsen fastställs att gälla från 2023-
03-01. 
 
Det som skrivs om vice ordförande i reglementet gäller såväl för förste som 
andre vice ordförande. 
_____ 
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KS § 13 Dnr 2022/000214 
 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutar kommunstyrelsen om sina 
utskott samt antal ledamöter och ersättare som ska ingå i dessa. Styrelsen 
utser även, bland sina ledamöter och ersättare, vilka som ska ingå i 
utskotten. Dessa väljs för hela mandatperioden.  
 
Ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet bör beredas av 
utskottet om beredning behövs. I övrigt följer utskottets mandat vad som 
gäller för kommunstyrelsens delegationsordning.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare mandatperioder haft ett arbetsutskott som 
bestått av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättarna har endast närvarat 
vid ledamots frånvaro.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Anna Frej, S, beslutade genom ett så kallad 
ordförandebeslut, i brådskande ärenden där styrelsens beslut inte kunnat 
avvakta, om ett tillfälligt arbetsutskott från den 1 januari till dagens datum. 
Kommunstyrelsen ska nu besluta om styrelsen ska ha ett arbetsutskott, och i 
sådana fall hur många ledamöter/ersättare detta utskott ska ha och vilka av 
styrelsens förtroendevalda som ska ingå i utskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026 består av 5 ordinarie 
ledamöter och 6 ersättare. Ersättarna deltar endast när de är tjänstgörande.  
 
Ledamöter: 
Anna Frej, S, ordförande 
Anders Nilsson, C, vice ordförande 
Leif Andersson, S 
Jan Nilsson, M 
Viktoria Lapinniemi, V 
 
Ersättare: 
Lillemor Lundgren, S 
Anton Pettersson, S, 
Ulla-Britt Andersson, M 
Bengt-Erik Näslund, V 
Hans-Inge Smetana, KD 
Erik Fastevik, C 
 
Hans-Inge Smetana, KD, är förste ersättare och Erik Fastevik, C, andre 
ersättare för Anders Nilsson, C, oaktat partiordning. 
_____ 
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KS § 14 Dnr 2023/000008 
 
Beslut om veckodagar för vice ordförandes tjänstgöringsdagar 
 
Ärende 
Vännäs kommuns arvodesreglemente anger att respektive nämnd ska 
besluta om veckodag och tid för ordförande och vice ordförandes 
tjänstgöringsdagar utifrån det antal som arvodesreglementet fastställt. 
Kommunstyrelsen bör därför fatta beslut i ärendet.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har en tjänstgöring på 100 % av heltid, förste 
vice ordförande på 50 % av heltid och andre vice ordförande på 10 % av 
heltid avseende uppdrag för kommunstyrelsen. Eventuella andra uppdrag 
för nämnder, fullmäktige eller bolag etc. ligger utanför detta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2023-01-12 
Arvodesreglemente reviderat 2022-12-05, § 101 
 
Kommunstyrelsens beslut/förslag till kommunfullmäktige 
Anders Nilssons, C, förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen/oppositionsråd tjänstgöringsdagar är måndagar och 
tisdagar. Vid behov kan dessa dagar bytas mot andra (exempelvis då han 
utför uppdrag för kommunstyrelsens räkning en annan veckodag). 
 
Jan Nilsson, M, andre vice ordförande i kommunstyrelsen har ingen fast 
tjänstgöringsdag då hans fastställda tid endast omfattar 10 %. 
_____ 
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KS § 15 Dnr 2023/000009 
 
Val av budgetberedning samt information om tidplan och 
upplägg  
 
Ärende 
Budgetberedningen har uppdraget att ta fram förslag till Vännäs kommuns 
drift- och investeringsbudget. Enligt upplägget ska budget fastställas i juni, i 
år har fullmäktige sammanträde den 12 juni. Förslaget ska också behandlas 
av kommunstyrelsen, detta ska ske 22 maj.  
 
Ledningsgruppen har tagit fram ett förslag till tidplan för budgetarbetet, 
som liksom de senaste åren utgår från samma modell. Ledningsgruppen och 
förvaltningarna har redan nu inlett arbetet. Kommunchef Karolina 
Johansson ger information om processen på kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 
Ledamöter samt ersättare till beredningen bör väljas. Tidigare år har 
beredningen utgjorts av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ledamöter 
från övriga partier som har mandat i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2023-01-13 
Presentation samt tidsplan budgetberedningen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Budgetberedningen inför budget 2024 består av följande ledamöter med 
personliga ersättare:  
 
Ledamöter   Ersättare: 
Anna Frej, S   Leif Andersson, S 
Jan Nilsson, M  Gösta Eklund, M 
Viktoria Lapinniemi, V  Bengt-Erik Näslund, V 
Anders Nilsson, C  Erik Fastevik, C 
Elisabeth Essebro, KD  Hans-Inge Smetana, KD, 
Emma Lundkvist, SD  Per Nordlund, SD 
Vakant, MP   Vakant, MP 
 
Miljöpartiets plats lämnas för tillfället vakant. De har möjlighet att delta 
med ledamot/ersättare i budgetberedningen som de själva utser. 
Kommunstyrelsen behöver inte besluta om representant för miljöpartiet. 
_____ 
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KS § 16 Dnr 2023/000025 
 
Årsplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har uppdraget att ha uppsikt över nämnder och bolag. 
Vidare har kommunstyrelsen ansvaret för att ha kontroll över sina egna 
verksamheter. Kommunstyrelsen har vid sin planeringsdag i december 2022 
diskutera hur uppsiktsplikten, styrningen och ledningen ska verkställas 
under 2023. Utifrån denna diskussion har kommunstyrelseförvaltningen 
tagit fram ett förslag till årsplanering. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning årsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens fastställer planering för uppsikt, styrning och 
uppföljning. 
_____ 
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KS § 17 Dnr 2023/000013 
 
Definition för samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning 
och besluta om riktlinjer för dessa.  Lagen ger däremot ingen vägledning i 
hur riktlinjen ska vara utformad eller vilka mål som ska ingå för att en 
kommun ska anses uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Det är 
upp till varje kommun att sätta relevanta mål och utifrån dessa göra en 
bedömning om god hushållning föreligger eller inte.  
 
Kommunen har riktlinjer för god ekonomisk hushållning men saknar 
rangordning eller vägledande principer som beskriver när god ekonomisk 
hushållning uppnåtts. Kommunallagen anger att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna vilket innebär att en positiv resultatnivå ska vara uppnådd. 
Kommunens riktlinjer anger att resultatet som andel av skatter och bidrag 
ska vara minst två procent på lång sikt. Det ger kommunen flexibilitet att 
under svåra år uppnå en resultatnivå som kan vara lägre än två procent men 
samtidigt uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.  
 
Kommunen har utöver resultatmålet flera finansiella mål som exempelvis 
soliditet och självförsörjningsgrad. Budget och verksamhetsplan för 
beslutad planperiod anger aktuella mål och målnivåer. För att skapa 
flexibilitet att uppnå god ekonomisk hushållning under såväl goda som 
svåra tider föreslås maximalt ett finansiellt mål vara uppnått utöver 
budgeterad resultatnivå. Genom att uppfylla budgeterad resultatnivå och 
ytterligare ett finansiellt mål kan kommunstyrelsen göra en samlad 
bedömning om god ekonomisk hushållning föreligger eller inte.  
 
Revisorerna rekommenderade för delårsbokslut 2022 att kommunstyrelsen 
ska lämna en sammantagen bedömning om god ekonomisk hushållning 
utifrån prognoser av de finansiella och verksamhetsmässiga målen. För att 
kunna lämna en sådan bedömning behövs det finnas en princip för vilken 
nivå av måluppfyllelse som anses tillräcklig. Kommunstyrelseförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till princip. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 4 
Tjänsteskrivelse 2022-12-08, Henrik Olofsson 
God ekonomisk hushållning, KF 2013-11-25, §106 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
En samlad bedömning om god ekonomisk hushållning anses uppfylld när: 
 
• Budgeterad resultatnivå för kommunen (och bolag) är uppnådd. 
• När minst ett av flera övriga finansiella mål som exempelvis soliditet eller 

självförsörjningsgrad är uppnådda. 
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KS § 18 Dnr 2022/000157 
 
Industritomttaxa - revidering 
 
Ärende 
Nuvarande taxa vid försäljning av mark för industritomter behöver justeras 
för att anpassas till rådande marknadsvärden inom kommunen. 
Nuvarande taxa fastställdes av kommunfullmäktige gälla fr.o.m. 2015-01-01. 
 
Utifrån försäljningar som är gjorda inom kommunen har Skatteverket inom 
ramen för den allmänna taxeringen för industrifastigheter 2019 tagit fram 
förslag till nya taxeringsvärden. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av det 
sannolika marknadsvärdet. Med dessa uppgifter som underlag har förslag 
tagits fram till justerade priser för tomter avsedda för industriändamål. 
Målsättningen med taxejusteringen är att priset för tomter avsedda för 
industri- handel- och verksamhetsändamål ska motsvara ett sannolikt 
marknadsvärde. De Den föreslagna taxejusteringen innebär att kommunen 
bedöms kunna få kostnadstäckning vid framtagande av 
exploateringsområden för industri- handel- och verksamhetsändamål. 
 
Ny tomttaxa föreslås gälla fr.o.m. 2023-04-01. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 7 
Tjänsteskrivelse, Carola Nordlöf, 2023-01-18 
Bilaga, Tomttaxa för industrimark samt mark för handel och annan 
verksamhet, Vännäs kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderad industritomttaxa gäller fr.o.m. 2023-04-01. 
_____ 
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KS § 19 Dnr 2023/000006 
 
Avsiktsförklaring/Inriktningsbeslut för Vännäs och Umeå 
kommun om samverkan om framtidens vattenförsörjning  
 
Ärende 
Under några år har bolaget Vatten- och avfallskompetens i Norr Ab (Vakin) i 
samverkan med Vännäs kommun undersökt om Umeälvsåsen inom Vännäs 
kommun kan användas som reservvattentäkt. Under projektets gång har 
projektet utvidgats från att handla om reservvattenförsörjning till att även 
inkludera en utökad kapacitet för den kontinuerliga vattenförsörjningen av 
Umeå tätort. Kommunfullmäktige i Vännäs har vid två tillfällen getts 
information om arbetet. Med anledning av projektet har Vännäs kommun 
pausat det egna arbetet med reservvattentäkt. Utifrån att projektet löper på 
och delvis har ändrat karaktär finns ett behov av att den politiska ledningen 
i Vännäs och Umeå kommun tydligare uttalar mandat och uppdrag till 
organisationerna.  
 
Vid en träff mellan med kommunstyrelsens presidium i Vännäs och Umeå 
kommun hösten 2022, där Hans Lindberg S, Anna Frej, S, och Anders 
Nilsson, C deltog, gavs uppdraget till förvaltningarna att ta fram ett 
underlag som kunde behandlas i respektive fullmäktige i början av 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 12 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2023-01-12 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet om avsiktsförklaring/inriktningsbeslut återremitteras för att utreda 
hur Vännäs kommun, samt markägare i berörda områden påverkas utifrån 
möjligheten att bo och bedriva näringsverksamhet inom, och i anslutning 
till, planerat vattentäktsområde.  
 
En arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare ges i uppdrag att följa 
arbetet med denna fråga. 
_____ 
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KS § 20 Dnr 2023/000026 
 
Ledningsgruppens rapport 2023 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträden redovisar förvaltningschefer samt 
kommunchefer skriftligt om övergripande händelser inom respektive 
förvaltning. Sammanställningen redovisas för kommunstyrelsen samt för 
samtliga anställda inom kommunen via kommunens intranät. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de tagit del av 
ledningsgruppens rapport. 
_____ 
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KS § 21 Dnr 2023/000002 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 2023 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsen delegationsordning delegeras beslutanderätt i vissa 
frågor till utskott, ordförande eller tjänstepersoner. Beslut tagna enligt 
denna delegationsordning ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut serveringstillstånd nov 2022. Delegat: Susanna Siljetun, 
alkoholhandläggare  
Delegationsbeslut samhällsbyggnadsområdet, juli-nov 2022. Delegat: Carola 
Nordlöf, samhällsplanerare 
Delegeringsbeslut inom upphandling, jan 2023. Delegat: Karolina 
Johansson, kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
_____ 
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KS § 22 Dnr 2023/000001 
 
Redovisning av meddelanden 2023 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Meddelanden 
Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden 
Regeringsbeslut N2022/02045 Ansökningar om deltagande i Kvarkenrådet 
Portföljredovisning nov -22 
Portföljredovisning dec -22 
Samverkansavtal för regional utveckling 
Medlemsbrev från Biofuel Region 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
_____ 
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