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KSAU § 15 Dnr 2023/000017 
 
Övergripande personalfrågor 2023 - rehab och sjukfrånvaro 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 januari 2023 
deltar HR-strateg Therese Björklund för att informera om hur arbetsgivaren 
arbetar med sjukfrånvaro och rehabilitering. 
 
På nationell nivå var drygt 620 000 personer någon gång sjukskrivna med 
sjukpenning från Försäkringskassan under 2021. Sjukfrånvaron är högre 
inom offentlig än privat sektor. Kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro 
som män, men män som arbetar inom traditionella kvinnoyrken, som olika 
kontaktyrken, har även de hög sjukfrånvaro. Den psykiska ohälsan ökar 
bland sjukskrivningarna, främst bland kvinnor och unga personer. Bland 
äldre personer är det främst rörelserelaterade sjukdomar.  
 
En faktor till den ökade psykiska ohälsan kan vara den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön, som psykiskt ansträngande, höga krav och låg 
egen kontroll, bristande stöd, mobbning, skiftarbete och otrygga 
anställningar. Friskfaktorer inom arbetet är det motsatta: en rättvis och 
transparent organisation, närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, 
delaktighet och inflytande, prioritering av arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling hela arbetslivet, och tidiga insatser och 
arbetsanpassning.  
 
Sjukfrånvaron i Vännäs kommun för 2022 visade fortsatt vissa effekter av 
pandemin. Jämfört med de två föregående åren har den varit lägre, men 
återigen finns det pandemieffekter där. Sjukfrånvaron omvandlad till 
årsarbeten visar att den 2022 låg på 72,2 årsarbeten (dvs all sjukfrånvaro i 
timmar omvandlad till årsarbeten). Kvinnor har en sjukfrånvaro på 8,4 % 
medan män har på 4,8 %.  
 
Åtgärder som har vidtagits för att minska sjukskrivningar, och påverkan på 
verksamheten (det vill säga övriga anställda som kan leda till sjukskrivning 
för dem) är överbemanning inom vissa verksamheter, extra stöd till 
förskolans rektorer i rehabiliteringsärenden, stöd till chefer i 
rehabutredningar och misskötsamhet, utbildning till chefer om 
arbetsanpassning och rehab-processer, kränkningar och sexuella 
trakasserier och reviderade rutiner och årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Fler åtgärder är planerade under året.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av rehabarbete och sjukfrånvaro, Therese Björklund, 2023-02-
14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av arbetet med sjukfrånvaro 
och rehab inom organisationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 16 Dnr 2023/000022 
 
Uppföljning av pågående och aktuella detaljplaner 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari deltar 
samhällsplanerare Carola Nordlöf för att ge en uppföljning över de 
pågående detaljplanerna som det arbetas med i kommunen. 
 
 Zodiaken i Vännäsby - ett älvsnära läge med plan på omkring 15 

villatomter. Tidsplanen är att den ska antas till sommaren och att gata 
och dagvatten kan påbörjas under hösten 2023. Länsstyrelsen har dock 
haft synpunkter på att del av strandskyddsområde tas i bruk.   

 
 Industriområdet i Vännäsby i direkt anslutning till E12, dels för att utöka 

industriområdet och dels en översyn över gällande planer. Arbetet är 
planerat att påbörjas under 2023.  

 
 Nybyområdet i Vännäs har planbesked med syfte att planlägga för 

småhusbebyggelse. Detaljplanen är planerad att påbörjas under 2024.  
 
 Smeden mfl i Vännäs, längs med Pengsjövägen. Planbesked finns både 

för flerbostadshus i upp till 8 våningar samt radhus/villa. 
 
 Norra promenaden i Vännäsby, längs med Umevägen, detaljplan 

planeras i enlighet med översiktsplanens intentioner, främst för 
villatomter. Det är planerat för antagande under våren 2025.  

 
 Det jobbas även med några privata detaljplaner, som har jobbats med 

länge då både Länsstyrelsen och Lantmäteriet haft många synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av aktuella detaljplaner, Carola Nordlöf, 2023-02-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av pågående och aktuella 
detaljplaner läggs till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 17 Dnr 2022/000140 
 
Medborgarförslag från Åke Sandström och Pelle Tingelöf om 
badbuss till Bjurholm 
 
Ärende 
Åke Sandström och Pelle Tingelöf har den 3 oktober 2022 lämnat in ett 
medborgarförslag där de önskar att kommunen anordnar, vad de kallar, en 
badbuss, till den nyrenoverade simhallen i Bjurholm. De föreslår att 
bussresan ska anordnas en gång per vecka, komma igång så snabbt som 
möjligt och vara igång under vinterperioden samt att kommunen ska stå för 
kostnaden för bussen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och anser att det ska 
avslås. Det finns i dagsläget goda möjligheter att resa kollektivt till simhall 
för både badlek och motionssimning. Förvaltningen förespråkar inte någon 
specifik simhall, utan anser att det finns simhallar i olika kommuner som 
kan nyttjas av kommunens invånare. Det är svårt att motivera kostnaden för 
att ha en badbuss specifikt till simhallen i Bjurholm enbart på tider för 
motionssim när det redan i dagsläget finns kollektivtrafik. Att badbiljett i 
Bjurholm är billigare än motsvarande på vissa bad i Umeå kommun är inte 
något som bör ligga till grund för att kommunala medel ska finansiera 
denna typ av transport. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallagen (2017:725) 
Tjänsteskrivelse 2023-01-26, Susanna Siljetun 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-10-17, § 88 
Medborgarförslag, inkl kompletteringar, Åke Sandström och Pelle Tingelöf, 
2022-10-03 
Tidigare medborgarförslag om badbuss, utredning och beslut, 
kommunstyrelsen 2016-05-23, § 51, Dnr 2016/70 
 
Ärendets behandling 
Anders Nilsson, C, deltar ej i beslutet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Medborgarförslaget om badbuss till simhallen i Bjurholm avslås. 
_____ 
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KSAU § 18 Dnr 2022/000084 
 
Lokala ordningsföreskrifter 
 
Ärende 
Lokala ordningsföreskrifterna är kommunens verktyg för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats enligt ordningslagen, 3 kap. 8 §. 
Föreskrifterna kan ses som komplement till lagstiftning, framför allt 
ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna har uppdaterats för att följa 
praxis och vara geografiskt aktuella. Vännäs kommuns lokala 
ordningsföreskrifter antogs 2008. För att föreskrifterna ska vara aktuella 
och relevanta krävs det att de ses över och uppdateras efter dagens 
förutsättningar.  
 
De lokala ordningsföreskrifterna upphävdes till stora delar av Länsstyrelsen 
efter att kommunfullmäktige antog dem den 13 juni 2022. Föreskrifterna 
har reviderats för att stämma överens med Länsstyrelsens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09, reviderad 2023-02-06 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter 
Länsstyrelsens beslut om upphävande av delar av lokala 
ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig 
plats 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Lokala ordningsföreskrifter antas. 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/97470001-48a0-4088-82a9-8e9630b10dc8

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(12) 

2023-02-14 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 19 Dnr 2022/000091 
 
Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats 
(torghandel) 
 
Ärende 
Lokala ordningsföreskrifterna är kommunens verktyg för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats enligt ordningslagen, 3 kap. 8 §. 
Föreskrifterna kan ses som komplement till lagstiftning, framför allt 
ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna har uppdaterats för att följa 
praxis och vara geografiskt aktuella. Vännäs kommuns lokala 
torgföreskrifter antogs 1998. För att föreskrifterna ska vara aktuella och 
relevanta krävs det att de ses över och uppdateras efter dagens 
förutsättningar.  
 
De lokala ordningsföreskrifterna för handel på offentlig plats syftar till att 
förenkla för företag, föreningar eller privatperson som vill använda ytan. För 
användning av ett område utanför vad det upplåtits till krävs det 
polistillstånd. Genom att upplåta utpekade platser så krävs inte 
polistillstånd vilket gör att försäljningsplatserna kan användas efter en enkel 
bokning i kommunens system. 
 
De lokala ordningsföreskrifterna upphävdes till stora delar av Länsstyrelsen 
efter att kommunfullmäktige antog dem den 13 juni 2022. Föreskrifterna 
har reviderats för att stämma överens med Länsstyrelsens synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09, reviderad 2023-02-06 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats 
Länsstyrelsens beslut om upphävande av delar av lokala 
ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig 
plats 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats antas.  
 
Avgiften för användande av allmän försäljningsplats är 200 kr per dag. 
_____ 
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KSAU § 20 Dnr 2023/000030 
 
Lona-projekt - slutredovisning av projekt "Gothnellska halvön" 
samt information om kommande projekt 
 
Ärende 
Vännäs kommun har getts medel att delta i ett flertal olika Lona-projekt. 
Lona står för "lokal naturvårdssatsning" och har som syfte att ge kommuner 
möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv genom att ge bidrag till olika 
projekt inom naturvård, friluftsliv, folkhälsa och våtmarker. Lona 
påbörjades i Sverige 2004 och hanteras av respektive Länsstyrelse. 
Länsstyrelsen kan ge bidrag för upp till hälften av kostnaderna för projektet 
(förutom våtmarker där bidrag kan ges för 90 %).  
 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari 2023 
deltar projektansvarig Annika Nordenstam för att ge en slutredovisning av 
det färdiga projektet "Gothnellska halvön" samt berätta om de kommande 
Lona-projekten kommunen har beviljats bidrag för. Kommunen har 
beviljats medel för projekt för samverkan för friluftsliv på landsbygden, för 
biologisk mångfald och vilda pollinerare samt för en förstudie om "rompa" 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av slutredovisning samt kommande projekt, Annika 
Nordenstam, 2023-02-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av det slutredovisade Lona-
projektet Gothnellska halvön samt information om kommande projekt läggs 
till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 21 Dnr 2023/000031 
 
Ledarutbildningsbidrag Vännäs ryttarförening 
 
Ärende 
Vännäs ryttarförening har ansökt om ledarutbildningsbidrag för fyra  ledare 
som har gått steg 1-3 i ULK-ungdomsledarkurs via Svenska 
ridsportförbundet. Kommunstyrelseförvaltningen har betalat ut bidrag för 
deltagandet i tre utbildningsdagar.  
 
Ledarutbildningsbidragets syfte är att underlätta för föreningar att utbilda 
sina ledare och på så sätt höja kompetensen inom föreningen. Bidraget 
baseras på kostnaden för utbildningen. Bidragsgrundande kostnader är 
exempelvis avgift, material, resekostnader, mat och logi. Som högst betalas 
400 kr per dag och person, maximalt tre dagar per utbildning.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar ansökningar för utbildningar som 
pågår längre än 3 dagar. Budgeten för ledarutbildningsbidrag är 30 000 kr 
per år. 
 
Utbildningen har pågått i totalt 6 dagar, för 4 ungdomsledare. Bidrag som 
kan betalas ut blir därmed 9 600 kr. Förvaltningen har betalat ut bidrag för 
tre av dessa dagar enligt reglementet, 4 800 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Vännäs kommuns bidragsreglemente 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02, Peter Lundström 
Utbildningsprogram 
Fakturor 
Deltagarförteckning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ansökan om ledarbidrag för hela kursen om sex dagar beviljas med 9 600 
kr, enligt reglementet. Avräkning görs om redan utbetalat bidrag för tre 
dagar om 4 800 kr.  
 
Medelsanvisning: Budget för ledarutbildningsbidrag 
_____ 
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KSAU § 22 Dnr 2023/000029 
 
Avtal med Friluftsfrämjandet om Middagsbergets skidanläggning 
- Diskussion 
 
Ärende 
Friluftsfrämjandet i Vännäs driver sedan lång tid tillbaka skidanläggningen 
vid Middagsberget i Vännäs. Föreningen erhåller ett bidrag om 200 000 kr 
för att driva anläggningen. I överenskommelsen finns krav på föreningen, 
bland annat om hur snöläggning av de olika backarna ska ske. Detta har 
varit en fast summa under många år. Vännäs kommun har även gått in som 
borgenär vid föreningens investering i ny lift. Diskussioner har förts med 
föreningen om en revidering av avtalet. På kommunstyrelsens sammanträde 
redogör föreningsutvecklare Peter Lundström för dessa diskussioner. 
Eventuellt förslag till nytt avtal är ännu inte färdigutrett och kommer att 
behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Diskussionen om hur arbetet inför nytt avtal mellan Friluftsfrämjandet och 
Vännäs kommun läggs till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 23 Dnr 2023/000028 
 
Kurser och utbildningar under 2023 
 
Ärende 
Region Västerbotten bjuder in till seminarium "Aktuell avfallspolitik" den 15 
mars 2023 i Lycksele.' 
 
Bioekonomi i Norr bjuder in till konferens "bioekonomiriksdagen 2023" den 
22-23 februari i Umeå.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Anna Frej, S och Anders Nilsson, C, ges möjlighet att delta i "Aktuell 
avfallspolitik". 
 
Anders Nilsson, C, ges möjlighet att delta i "Bioekonomiriksdagen 2023".  
_____ 
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KSAU § 24 Dnr 2023/000036 
 
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2023 
 
Ärende 
Torsdagen den 30 mars 2023 genomförs Kommuninvests föreningsstämma 
i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman. Vännäs 
kommun är medlemmar i Kommuninvest och behöver utse vem som ska 
representera kommunen på stämman.  
 
Beslutsunderlag 
Inbjudan till Kommuninvests föreningsstämma 2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Som ombud för Vännäs kommun på Kommuninvest föreningsstämma 2023 
väljs:  
 
Ordinarie:  
Anna Frej, S 
 
Ersättare:  
Anders Nilsson, C 
_____ 
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https://sign.visma.net/sv/document-check/97470001-48a0-4088-82a9-8e9630b10dc8
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