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KSAU § 124 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 2022-10-18, § 99 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander 2022-10-04  
Medborgarlöften 2021-2022 
Rapport, trygghetsenkäten 2022 
Lägesbild Vintern 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Vännäs kommuns medborgarlöften för 2023-2025 antas.  
_____ 
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KSAU § 125 Dnr 2022/000001 
 
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
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 2022-11-30. 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. 
 
Till protokollet noteras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott med 4,8 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett 
överskott om 5,2 mkr. 
_____ 
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KSAU § 126 Dnr 2022/000002 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2022 
 
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 2022-11-30. 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. 
 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 
9,6 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 
3,8 mkr. 
_____ 
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KSAU § 127 Dnr 2022/000003 
 
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2022 
 
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 2022-11-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om Liljaskolans styrelses verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att Liljaskolans styrelse redovisar ett överskott med 
1,4 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 1,1 
mkr. 
_____ 
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KSAU § 128 Dnr 2022/000004 
 
Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
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 2022-11-30. 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. 
 
Till protokollet noteras att plan- och miljönämnden redovisar ett överskott 
med 0,9 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott 
om 0,4 mkr. 
_____ 
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KSAU § 129 Dnr 2022/000005 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
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 2022-11-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas 
vid befarat underskott. 
 
Vård- och omsorgsnämnden deltog senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 september 2022 för att ge en uppföljning av sin 
ekonomi på grund av prognostiserat underskott. 
 
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. 
 
Till protokollet noteras att vård- och omsorgsnämnden redovisar ett 
underskott med 10,7 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helåret är 
ett underskott om 8,7 mkr.  
 
Nämnden har bifogat åtgärdsplan för arbeten för att förbättra resultat på 
medellång och lång sikt. Arbetsutskottet uppmanar vård- och 
omsorgsnämnden att fortsätta arbeta för att hålla budget på helår. 
_____ 
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KSAU § 130 Dnr 2022/000006 
 
Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning 2022 för hela 
kommunen 
 
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 2022-11-30. 
 
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. 
 
Till protokollet noteras att kommunen inklusive finansen redovisar ett 
överskott med 13,4 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett 
överskott om 27,8 mkr. Finansen visar ett överskott om 7,7 mkr mot budget 
för perioden och prognos för helår för finansen är ett överskott om 26 mkr.  
_____ 
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KSAU § 131 Dnr 2022/000210 
 
Upphandling av Vännäs bad och camping - Information om 
upphandling 
 
Ärende 
Avtalet om driften av Vännäs Bad och Camping går ut vid årsskiftet 
2023/2024 och upphandling bör påbörjas, om inte anläggningen ska drivas 
i egen regi. Inför upphandlingen ska kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta om upphandling ska genomföras eller inte. 
 
Vid sammanträdet den 13 december bör arbetsutskottet ta ställning till om 
verksamheten ska läggas ut på anbud igen med ny avtalsstart från 1/1 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2022-12-06 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Driften av Vännäs bad och camping ska upphandlas.  
_____ 
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KSAU § 132 Dnr 2022/000211 
 
Rally Sweden - sponsringsansökan VM 
 
Ärende 
Rally-VM äger rum i Umeåregionen för andra året på rad. Inför rallyt 2023 
har Rally VM-organisationen, Rally Sweden, haft dialog med de kommuner 
som kommer ha sträckor 2023. Vännäs är en av de kommunerna. De övriga 
är Umeå, Vindeln och Robertsfors. 
 
Rally VM-organisationen önskar sponsring från kommunerna och har 
presenterat ett förslag inkl. organisationens motprestation. 2022 sponsrade 
Vännäs kommun inte arrangemanget, men hade ändå ett antal kostnader 
främst kopplat till det som arrangerades i centrum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2022-12-06 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun sponsrar Rally Sweden med 50 tkr under förutsättning av 
rallybilarna ska passera genom tätorten samt att den specialsträcka som 
körs inom kommunens geografiska område ska innehålla namnet Vännäs.  
 
Medelsanvisning: Kommunstyrelsens överskott 2022. 
_____ 
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