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KSAU § 104 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om hur Covid-19 situationen 
utvecklats under sommaren. Efter en ökning i smittspridning under början 
av augusti har antalet smittade i kommunen blivit färre igen, vilket följer 
samma mönster som i regionen. Vännäs kommun har vid mötestillfället 
ingen smittspridning i verksamheterna.  
 
De interna restriktionerna på kommunen med hemarbete, inga tjänsteresor 
och i första hand digitala möten ligger i nuläget kvar till den 19 september.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av aktuell information om 
Covid-19. 
_____ 
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KSAU § 105 Dnr 2021/000129 
 
Vännäs kommun köp av byggnaden Fordonshus 4 från Vännäs 
Fastigheter AB 
 
Ärende 
Vännäs Fastigheter AB föreslår att Vännäs kommun förvärvar byggnaden 
”Fordonshus 4” för en köpeskilling om 4,1 mkr.  
 
Bakgrunden till förslaget är baserat på strukturella och ekonomiska 
faktorer. Förändringen kommer innebära att hyresgästen Liljaskolan 
erhåller en lägre hyreskostnad om cirka 150 tkr per år samt att 
fastighetsförvaltningen bedöms uppnå synergier.  
 
För säljaren Vännäs Fastigheter AB kommer transaktionen innebära en 
reavinst om 1,1 mkr.  
 
Enligt kommunens delegationsordning har kommunstyrelsen mandat för att 
besluta om förvärvet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Vännäs kommun förvärvar byggnaden ”Fordonshus 4” för en köpeskilling 
om 4,1 mkr med tillträde den 1 januari år 2022. 
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5d8369f2-6e82-4f14-b1a4-a0a61a5d664b

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(7) 

2021-08-31 

 
 

 

  

 

 
 

KSAU § 106 Dnr 2021/000133 
 
Omfördelning av del av internhyresbudget 2021 från 
Kommunstyrelsen till Plan- och Miljönämnden  
 
Ärende 
Vännäs kommun tillämpar intern hyresdebitering. Fördelningsgrund för 
hyresdebitering av Medborghuset och Vändan 1 (Centralförrådet) baserades 
tidigare på disponerad yta inklusive gemensamma ytor. Från 2021 baseras 
fördelningen av internhyra utifrån personalantal per avdelning. Den nya 
fördelningsgrunden är ett led i den kontinuerliga förbättringen av 
Räkenskapssammandraget (RS) samtidigt som den förenklar arbetet med 
internhyror.  
 
I samband med att en ny fördelningsgrund togs fram gjordes även en 
översyn av dåvarande Kommunledningskontorets och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens fördelning av ansvar och internhyror. 
Miljö- och byggavdelningen tillhör Plan- och Miljönämnden men där 
internhyran belastar nuvarande kommunstyrelseförvaltningen. Därför 
föreslås kommunfullmäktige besluta om en budgetjustering för budget 2021 
motsvarande 139 109 kr från Kommunstyrelseförvaltningen till Plan- och 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
För budget 2021 överförs 139 109 kr avseende internhyresdebitering från 
Kommunstyrelsen till Plan- och miljönämnden. 
_____ 
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KSAU § 107 Dnr 2021/000134 
 
Riktlinje för utbyggnad av kommunal vägbelysning  
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har beslutat att nya kriterier för utbyggnad av 
vägbelysning ska tas fram. Kommunen har i dagsläget ett reglemente som 
endast beskriver miniminivån på de vägar som kan bli aktuella för 
utbyggnad. I det nya förslaget till riktlinjer kompletteras det med kriterier 
för hur prioritering mellan olika vägar ska ske.   
 
Förslaget till riktlinjer bygger på Vännäs kommuns trafikstrategi och siktar 
framför allt på att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter, särskilt barn och ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
KS 2021-03-15 § 32   
Förslag till riktlinjer för utbyggnad av vägbelysning  
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-08-25  
Reglemente vägbelysning i byarna, antaget 2012-11-26 
Förteckning Vägbelysning Vännäs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Riktlinje för utbyggnad av vägbelysning antas att gälla från och med 1 
januari 2022. 
_____ 
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KSAU § 108 Dnr 2021/000131 
 
Information om löneutfall för löneöversyn 2021 
 
Ärende 
Ledningsgruppen har tagit fram ett förslag till löneprioritering för 
löneökningar för Vännäs kommuns medarbetare 2021. Förslaget baserar sig 
på aktuell lönestatistik i Sverige och närliggande kommuner, kommunens 
rekryteringsbehov, omvärldsfaktorer och resultat av 2020 års 
lönekartläggning (MIA-kartläggning). Förslag till löneprioriteringar 
redovisades till KSAU den 6 april 2021. Förslaget antogs av KSAU. 
Löneöversyn har genomförts för 2021 utifrån tidigare presenterat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Katarina Häggström 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
KSAU har tagit del av löneutfallet per fackförbund för 2021. 
_____ 
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