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KSAU § 66 Dnr 2021/000096 
 
Redovisning av utvecklingsbidrag  
 
Ärende 
Utvecklingsbidraget är riktat till föreningar som vill genomföra projekt, 
evenemang eller verksamhetsutveckling. Kommunstyrelsen beviljar årligen 
totalt 150 000kr i utvecklingsbidrag till ansökande föreningar. 
 
Föreningar som beviljas utvecklingsbidrag ska efter avslutat projekt 
redovisa användningen av bidraget till Vännäs kommun. I redovisningen 
ska även övrig finansiering och resultatet av det beviljade bidraget 
redovisas. 
 
Föreningsutvecklaren deltar vid sammanträdet och informerar om tidigare 
beslutade utvecklingsbidrag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
_____ 
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KSAU § 67 Dnr 2021/000094 
 
Utvecklingsbidrag 2021 
 
Ärende 
11 föreningar har sökt utvecklingsbidrag 2021. Totalt finns det 150 000kr att 
fördela. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström 
Sammanställning förslag utvecklingsbidrag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning. 
_____ 
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KSAU § 68 Dnr 2021/000095 
 
Drift- och lokalbidrag 2021 
 
Ärende 
26 ansökningar för drift- och lokalbidrag för 2021 har inkommit. Totalt 
finns det 300 000kr att fördela. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström 
Sammanställning förslag Drift- och lokalbidrag 
 
Ärendets behandling  
Anders Nilsson, C, deltar inte i ärendet på grund av jäv.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt upprättad sammanställning. 
_____ 
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KSAU § 69 Dnr 2021/000010 
 
Bygdeavgiftsmedel 2021 
 
Ärende 
Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och 
förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter. Syftet med bygdemedlen 
är främst att motverka skador som vattenregleringen i älvarna medfört/kan 
medföra, till exempel uppbyggnad av vallar. I mars 2021 fastställde 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 års handlingsplan. Handlingsplanen 
ligger till grund för beslut i ärendet. 
 
11 ansökningar har kommit in för 2021 års fördelning. Kommunens 
disponibla ram för bygdemedel är 1 215 045 kr detta år. Ansökningar i 
prioritet 1 och prioritet 2 omfattar tillsammans 1 087 563 kr. Ansökningarna 
som hör till prioritet 1 och prioritet 2 har tagits separata beslut om att de ska 
täckas av bygdemedel för respektive år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström 
Sammanställning förslag bygdeavgiftsmedel 
 
Ärendets behandling  
Anders Nilsson, C, deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Fördelning av bygdemedel fördelas till: 
Prioritet 1 – Intecknade medel för invallning Brån, Strand, Berg med 746 
142 kr. 
Prioritet 2 – medfinansiering av offentliga projekt med 341 421 kr. 
Prioritet 3 – fördelas till Vännäs skytteförening, Vännfors tennisklubb, 
Vännäs skidklubb och Drakarna Hjoggsjö intresseförening enligt bilaga.  
 
För besluten gällande Vännfors tennisklubb och Vännäs skidklubbs projekt 
beslutar kommunen att bidra till investeringen med 90 % av kostnaden men 
maximalt 23 000 kr respektive 24 000 kr. 
_____ 
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KSAU § 70 Dnr 2021/000092 
 
Revidering av Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun  
 
Ärende 
Nya regler och förordningar trädde i kraft augusti 2020 och nya 
benämningar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.  Detta innebar 
då att föreskrifterna behövde ställas ut för synpunkter. 
 
Efter utställningsperioden som var den 7 december till den 15 januari 2021 
inkom inga synpunkter från medborgare. Plan- och miljönämnden inkom 
med en tjänsteskrivelse (POM-2021-24). 
 
Plan- och miljönämndens yttrande har beaktats och följande har ändrats i 
föreskrifterna. 
- tidsperioden för undantag, glesare hämtningsintervall och uttag av 
miljönämndens handläggningsavgifter är kompletterade utifrån nämndens 
yttrande. 
-förslaget att förlänga möjlighet till längre uppehåll för uppenbara ödeshus 
behövs ses över tillsammans med POM till nästa revidering av 
föreskrifterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson 
Yttrande från plan- och miljönämnden 
Förslag på lokala föreskrifter med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
De reviderade lokala renhållningsföreskrifterna för Vännäs kommun antas 
att gälla från 2021-07-01 
 
_____ 
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KSAU § 71 Dnr 2021/000093 
 
Komplettering till renhållnings- och avfallstaxa 
 
Ärende 
Ny renhållnings- och avfallstaxa beslutades av Kommunfullmäktige § 118 för 
2021-01-01. Beslutet blev att renhållnings- och avfallstaxan behålls 
oförändrad utifrån 2020. 
 
Infrastrukturavdelningen föreslår att komplettering av nya taxor införs från 
2021-01-01-07. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.  
_____ 
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KSAU § 72 Dnr 2021/000090 
 
Revidering av tomttaxa 
 
Ärende 
Nuvarande taxa vid försäljning av tomter för flerbostadshus behöver 
justeras för att anpassas till rådande marknadsvärden inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg 
Reviderad tomttaxa 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Föreslagen revidering av tomttaxa för flerbostadshus godkänns. 
Ny tomttaxa ska gälla fr.o.m. 2021-09-01. 
_____ 
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KSAU § 73 Dnr 2021/000091 
 
Taxa för pendlarparkering 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till avgifter för 
pendlarparkeringar och andra offentliga parkeringsplatser med 
motorvärmare resp. elladdstolpe som i huvudsak motsvarar uppkomna 
kostnader för anläggning, drift och underhåll av parkeringsytorna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg 
Förslag taxa pendlarparkering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Föreslagen taxa för pendlarparkeringar m.fl. godkänns 
 
Taxan ska gälla fr.o.m. 2021-09-01 
_____ 
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KSAU § 74 Dnr 2016/000183 
 
Diskussion/beslut om steg 2 i bolagisering av kommunens 
fastigheter 
 
Ärende 
Fastighetschef, tillika VD för Vännäs Fastigheter AB, Per Lundqvist redogör 
för fastighetsutredningen och förslag till ny hantering av kommunens 
verksamhetslokaler från 1/1 2022. Ärendet kompletteras med skriftliga 
underlag till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KSAU § 75 Dnr 2021/000084 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Ärende 
Enligt miljöbalken får kommunen ta fram egna lokala föreskrifter för vissa 
områden för att ytterligare skydda människors hälsa och miljön. 
 
Vännäs kommuns befintliga lokala föreskrifter för människors hälsa och 
miljön behöver uppdateras. Framför allt vad gäller tydlighet och 
klargörande om vad som gäller inom tätbebyggt och vad som gäller inom 
detaljplanelagt område. Några små justeringar har gjorts vad gäller 
anmälningsplikt som förenklar för medborgarna då anmälningsplikten tas 
bort. Inga olägenheter har uppstått inom dessa områden. Kartbilagan har 
uppdaterats i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Pernilla Arvidsson 
Förslag till lokala föreskrifter 
Kartbilaga A 
POM 2021-04-19 § 25 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön antas. 
_____ 
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KSAU § 76 Dnr 2021/000083 
 
Revisionsgranskning av bokslut och årsredovisning 2020 
 
Ärende 
Den genomförda revisionsgranskningen visade att kommunen i allt 
väsentligt följer den lagstiftning som är tillämplig för årsredovisning och 
bokslut i en kommun. Granskningen visar att kommunen också i allt 
väsentligt följer RKR´s rekommendationer vad gäller hur årsredovisningen 
och förvaltningsberättelse ska vara upprättad.  
 
 Några mindre avvikelser noterades. Kommunstyrelseförvaltningen 
instämmer i det som påtalats av revisorerna och det finns en plan för 
åtgärder. Det är främst nedanstående två områden som revisorerna haft 
synpunkter på. 

• Leasingavtal redovisas inte fullt ut korrekt. Arbetet med att redovisa 
leasingavtal korrekt påbörjades 2020 och kommer att fortgå under 
2021. 

• Det saknas koncerngemensamma mål. Koncerngemensamma mål 
kommer att ta fram i samband med budget och verksamhetsplan för 
2022-2024. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Birgitta Samuelsson 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen översänder upprättat förslag som svar på revisionens 
granskning av årsredovisning och bokslut 2020-12-31. 
_____ 
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KSAU § 77 Dnr 2021/000098 
 
Budget 2022-2023 och plan 2024 
 
Ärende 
Budgetberedningen överlämnar bifogat budgetförslag för budget 2022-2023 
och plan 2024. Förslaget innehåller driftbudget, investeringsbudget, 
resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget. I förslaget framgår 
också övergripande mål samt direktiv och uppdrag till nämnderna för 
perioden. Förslaget innehåller också en beräkning på nivån resultat i 
förhållande till skatte och bidrag, soliditet samt självfinansieringsgrad för 
planerade investeringar. Budgeten bygger i huvudsak på faktorer kända 
2021-02-18 samt på ett beslut i kommunfullmäktige att anpassa budgetens 
storlek till standardkostnad + 7%. Budgeten bygger också på att 
prislappsmodellen används som grund för fördelning av ramar. 
 
Utöver standardkostnad + 7% finns några ytterligare politiska prioriteringar 
som presenteras i bilaga.  
 
Med bifogat budgetförslag förväntas resultatet uppgå till 3% av skatter och 
generella statsbidrag 2022, 2,5% 2023 och 2 % 2024. Alltså något högre än 
målet de senaste åren. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Birgitta Samuelsson 
Förslag budget 2022-2023, plan 2024 
Förslag investeringsbudget 
Prioriteringsunderlag 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD yrkar att 
investeringsbudgeten omfördelas så 1 miljon kronor årligen 2022-2024 
avsätts till att börja investera ur prioriteringslista gällande vägbelysning. 
Medelsanvisning 2022: 500 tkr tas ur buffert resterande 500 tkr tas ur 
Infrastruktur generellt. 2023-2024: Tas ur buffert. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande inleder med att fråga hur arbetsutskottet ställer sig till förslaget 
till budget, exklusive investeringsbudget. Arbetsutskottet beslutar att föreslå 
att budgeten antas. Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, deltar 
inte i beslutet.  
 
Ordförande ställer sedan Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetanas, KD, 
ändringsförslag till investeringsbudgeten mot upprättat förslag från 
budgetberedningen och finner att arbetsutskottet föreslår att budgeten 
antas enligt upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Presenterat budgetförslag antas. 
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Reservationer 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, reserverar sig mot beslutet 
att avslå deras yrkande.  
_____ 
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KSAU § 78 Dnr 2021/000100 
 
Riktlinje för försäljning av lös egendom 
 
Ärende 
Ett förslag till riktlinje för försäljning av lös egendom har tagits fram i syfte 
att underlätta återanvändning och samtidigt följa de regler som gäller i de 
olika situationerna.  
 
Riktlinjerna reglerar både intern och extern försäljning / återbruk av lös 
egendom. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Birgitta Samuelsson 
Förslag till riktlinjer 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Riktlinjer för försäljning av lös egendom antas. 
_____ 
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KSAU § 79 Dnr 2019/000193 
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L om att utreda ytterligare trygghetsboenden 
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana KD och Monica Wahlström, L, inkom 
den 6 december med en motion om att ge Vännäs Fastigheter i uppdrag att 
utreda möjligheten till ytterligare trygghetsboenden. Motionen har varit 
remitterad till Vännäs Fastigheter som har lämnat ett remissvar.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om en utredning ska göras av Vännäs 
Fastigheter om möjligheten till ytterligare trygghetsboenden. Frågan är 
alltså inte om fler trygghetsboenden ska skapas. Kommunfullmäktige kan 
vid bifall av motionen välja att ge direktiv för vad utredningen ska ta upp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att utreda ytterligare trygghetsboenden 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander 
Remissvar Vännäs Fastigheter 
KSAU 2020-11-24 § 154 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, och Anders Nilsson, C, yrkar bifall till motionen. 
Vännäs Fastigheter AB ges i uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare 
trygghetsboenden. 
 
Anna Frej, S, Viktoria Lapinniemi, V och Jan Nilsson, M, yrkar att motionen 
avslås. Remissvaret från Vännäs Fastigheter AB anses tillräckligt i nuläget.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. Remissvaret från Vännäs Fastigheter AB anses tillräckligt i 
nuläget.   
 
Reservationer 
Hans-Inge Smetana, KD, och Anders Nilsson, C, reserverar sig skriftligen till 
förmån för eget förslag.  
_____ 
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RESERVATION till ärende 2019/193 vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 210511. 

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag att bifalla motionen och fullfölja motionens 
intentioner att utreda och bygga fler trygghetsboenden i vår kommun.  

 
 
 
Grunder. 
Trygghetsboenden är viktiga och inte minst i tider av pandemi. Att känna trygghet i sitt 
hem borde vara en rättighet. Då vi vet att många anser sig ensamma och den ofrivilliga 
ensamheten medför stora hälsorisker anser vi att vi behöver bygga fler 
trygghetsboenden.  
 
Men också i ljuset av att vi valde att inte bygga fler SÄBO platser och arbetar för ”trygg 
hemgång” så behöver vi säkerställa att vi har tillgång till platser i trygghetsboenden.  
 
Generationsskiften är en annan parameter varför vi behöver fler trygghetsboenden. Så 
äldre kan flytta från sina villor så yngre skattebetalare kan flytta in.  
 
 

Vi reserveras oss alltså till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. Och 
beklagar majoritetens inställning att förvägra medborgarna fler möjligheter med 
att bo i trygghetsboende eftersom de som finns idag är överbelagda.    
 

 

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

  

https://sign.visma.net/sv/document-check/3831d079-4d45-4dc9-99fd-d6463d6c3813

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

18(18) 

2021-05-11 

 
 

 

  

 

 
 

KSAU § 80 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
Kommunchef Karolina Johansson informerar om det aktuella Covid-19 läget 
och hur kommunen arbetar för att hantera det. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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