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KSAU § 125 Dnr 2021/000158 
 
Reviderade riktlinjer för investeringsbudget i Vännäs kommun 
 
Ärende 
Med anledning av övergången av fastighetsavdelningens verksamheter till 
Vännäs Fastigheter AB från den 1 januari 2022 följer även 
investeringsbudget rörande underhållet av kommunens fastigheter med i 
övergången. Revideringen innehåller färre absoluta budgetbelopp som 
snabbt blivit inaktuella i nu gällande riktlinje och fokuserar mer på generella 
principer för investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21, Henrik Olofsson 
Förslag Riktlinje för investeringsbudget i Vännäs kommun 
Nuvarande riktlinje för investeringsbudget i Vännäs kommun, dnr 2018/161 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Reviderade riktlinjer för investeringsbudget antas. 
_____ 
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KSAU § 126 Dnr 2021/000169 
 
Beslut om fördelning av buffert på finansen med anledning av 
fastighetsövergången 2022 
 
Ärende 
Den 7 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra steg 2 i 
bolagiseringen av kommunens fastigheter avseende fastighetsavdelningen. 
Kommunen hyr ut berörda lokaler till bolaget som därefter hyr tillbaka 
lokalerna till kommunen. Bolagets uppgift är att förvalta och upprätthålla 
befintliga funktioner i fastighetsbeståndet. Beslutad hyresmodell bedöms 
öka kostnaderna för Vännäs kommun med ca 3 mkr per år.  
 
Fullmäktige har för budget 2022–2024 beslutat om en buffert på finansen 
motsvarande 3,2 mkr. Syftet med bufferten är för att möta behov om 
ramjusteringar på grund av förändringar i internhyran i samband med 
verksamhetsövergång av fastighetsförvaltningen till Fastighetstjänster i 
Vännäs AB. Hur denna ramjustering ska gå till eller eventuell fördelning av 
bufferten är inte beslutad. En del av bufferten har reserverats för ökade 
hyror ca 1,9 mkr och en del för förlorad ränteintäkt på finansen 
motsvarande 1,1 mkr.  
 
Av den totala hyreshöjningen står Liljaskolans styrelse för 1,6 mkr vilket ska 
kompenseras genom att öka priset per elev. I underlaget till 
kommunfullmäktiges beslut föreslogs i stället en hyresrabatt med 1 mkr för 
år 1 och 0,5 mkr för år 2. Med anledning av översynen av Liljaskolans 
organisation kan en ettårig hyresrabatt vara ett alternativ. Ett ettårigt beslut 
innebär också att det finns utrymme till att justera fördelningen inför 
kommande budgetår.  
 
Eftersom en fördelning av buffert innebär förändringar av budgetramar 
mellan nämnder ska fullmäktige besluta i frågan. 
Kommunstyrelseförvaltningen ger inget förslag till beslut i ärendet utan 
redogör endast för det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,2021-11-02, Henrik Olofsson 
Protokoll KF 2021-06-07 § 52 
Budget 2022–2023, plan 2024, antagen kommunfullmäktige 2021-06-28 § 
67 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17, Per Lundqvist 
Beskrivning av bolagiseringsupplägg, 2021-05-03 
 
 
 
 
     forts 

https://sign.visma.net/sv/document-check/b14a5eff-28d4-4bc2-9ad1-a19075e5d6ba

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(28) 

2021-11-09 
 

 

 

  
 

 
 

Forts KSAU § 126 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Liljaskolans styrelse får en stegvis nedtrappande hyresrabatt över 4 år för 
att hantera hyreshöjningen: 
2022 ges 100 % hyresrabatt på den ökade kostnaden.  
2023 ges 75 % hyresrabatt.  
2024 ges 50 % hyresrabatt.  
2025 ges 25 % hyresrabatt.  
from 2026 ges ingen hyresrabatt.  
 
Hyresrabatten syftar till att ge Liljaskolans styrelse en möjlighet att se över 
sina lokalkostnader och ta fram en strategi för att komma i balans med 
kostnader och behov utan att ta ut kraftiga höjningar av skolpengen. Medel 
för hyresrabatten tas från bufferten på finansen. 
_____ 
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KSAU § 127 Dnr 2021/000154 
 
Soliditetsmål för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag att 
under 2021 utreda lämpliga nivåer för ett soliditetsmål. I denna rapport 
mäts soliditet inklusive pensionsåtagandet eller den så kallade 
ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen är den skuld som kommunen har 
för pensioner som är intjänade före 1998.  Soliditet är ett finansiellt 
nyckeltal som beskriver ett företags långsiktiga betalningsförmåga. Typen av 
företag och om verksamheten är personal- eller investeringsintensiv visar på 
skilda nivåer av soliditet. Fastighetsföretag är investeringsintensiva och har 
en lägre soliditet än exempelvis konsultbolag som är mer personalintensiva.  
 
En jämförelse av soliditet från kommundatabasen Kolada och begreppet 
kommuntyp visar på stora skillnader i soliditet där större stad redovisar 
högre nivåer medan pendlingskommun nära större stad redovisar lägre 
nivåer. Vännäs kommun redovisar lägre nivåer även i jämförelse med 
pendlingskommun nära större stad vilket indikerar att soliditeten bör 
stärkas. 
 
Rapporten föreslår två olika soliditetsmål för kommunen att förhålla sig till. 
Det ena är ett långsiktigt mål för de kommande 10 åren där soliditetsnivån 
bör ligga >30% vid utgången av 2030. För att skapa förutsättningar att nå 
det långsiktiga målet föreslås också ett medellångt soliditetsmål som siktar 
mot 10% ökning för den senaste 5-årsperioden. På så sätt kan kommunen 
under år med mycket hög investeringsvolym tillåta en tillfällig minskning av 
soliditeten men som då behöver kompenseras över tid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19, Henrik Olofsson 
Rapport över soliditetsmål för Vännäs kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Ett långsiktigt mål på 10 år att soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 
>30% vid utgången av 2030. Ett medellångt mål att soliditeten inkl. 
ansvarsförbindelse ska öka med 10% under en rullande 5-års period. 
_____ 
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KSAU § 128 Dnr 2021/000148 
 
Revisionsgranskning av tertialrapport 2, (T2) 2021, för Vännäs 
kommun  
 
Ärende 
Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av Vännäs kommun 
delårsbokslut 2021. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och 
instämmer till övervägande del i de iakttagelser och bedömningar som 
beskrivs.  
 
Rapportens sammanfattande bedömning är att det inte framkommit några 
omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med 
lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. Kommunen efterlever 
balanskravet då budgeten, delårsutfallet och det prognostiserade årsutfallet 
är positivt. Att verksamhetsutfallen är förenliga med målen för god 
ekonomisk hushållning låter sig inte bedömas med revision, med undantag 
för att prognoserna visar att nämndernas ekonomi delvis är i balans.  
 
Rapporten lyfter fram några iakttagelser med åtföljande rekommendationer.  
En viktig iakttagelse som lyfts fram är att delårsrapporten anses för 
omfattande och bör begränsas till kraven i Rådet för kommunal redovisning 
R17. Kommunstyrelsen instämmer i revisionens bedömning och kommer till 
nästa år att förkorta innehållet i enlighet med R17 samt att nämndernas 
rapporter bifogas ärendet som egna bilagor.  
 
I övrigt framkommer ett antal iakttagelser av redovisningsteknisk karaktär 
där kommunstyrelsen kommer att hantera avvikelser och fel innan 
årsskiftet.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att upprättat förslag på yttrande 
sänds till revisonen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-14, Henrik Olofsson 
Förslag till yttrande över revisionsgranskning 
Utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31, kommunens revisorer 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Yttrandet över revisionsgranskning av T2 fastställs och översänds till 
revisorerna. 
_____ 
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KSAU § 129 Dnr 2021/000165 
 
Omklassificering av investeringsbudget år 2021 samt utökning av 
budget år 2022 inom fastighetsavdelningen 
 
Ärende 
Fastighetsavdelningen inom Vännäs kommun har en budget som innehåller 
4 mkr i löpande reparationskostnader samt 8 mkr i underhållsinvesteringar 
vilket tillsammans är 12 mkr för år 2021. Utöver ovan utrymme har 
fastighetsavdelningen ett dussin specifika investeringsbeslut med enskild 
budgetram som löpande slutredovisas efter färdigställande.  
 
Fastighetsavdelningens bedömning är att nuvarande underhållsbudget för 
år 2021 om 8 mkr inte kommer hinna förbrukas och vill därför flytta dem till 
nästa år. Det gäller 2,5 mkr från underhållsbudget till specifika 
investeringsprojekt. Under 2022 kommer dessa specifika projekt; 
bassängtäckning och motordrift vid Vännäsbadet samt byte av fönster och 
reparation av fasad vid Hammarskolan hus B, utföras till kommunens som 
en byggtjänst.  
 
Utöver detta berörs även projektet Smeden 2, som omfattar rivning av det 
gamla centralförrådet (Smeden 2) samt iordningsställande av det nya 
förrådet mitt emot hälsocentralen (Vändan 1). Utifrån nuvarande kända 
förutsättningar är de budgeterade medlen om 2750 tkr inte tillräckliga utan 
bedöms vara 6 550 tkr, fördelat på 3 000 tkr för Smeden 2 och 3 550 tkr för 
Vändan 1. En del av medlen kan flyttas från ett investeringsprojekt avseende 
exploateringsfastigheter i Vännäsby medan ett tillägg om 1,8 mkr behöver 
göras till budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-10-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Vännäs kommun beslutar att flytta 0,9 mkr från underhållsbudget 2021 till 
specifik investering för reinvestering av madrasser och motorer för 
Vännäsbadet. 
 
Vännäs kommun beslutar att flytta 1,6 mkr från underhållsbudget 2021 till 
specifik investering för byte av fönster och renovering av fasad vid 
Hammarskolan hus B. 
 
Vännäs kommun beslutar att flytta 2,0 mkr från exploateringsfastigheter i 
Vännäsby till specifik investering för iordningställande av lokaler vid 
nuvarande centralförråd tillhörande infrastruktur och 
fastighetsavdelningen. 
 
 
     Forts  
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Forts KSAU § 129 
 
 
Vännäs kommun beslutar att utöka investeringsprojektet Smeden 2/Vändan 
1 med 1,8 mkr för 2022 års investeringsbudget för iordningställande av  
lokaler vid nuvarande centralförråd tillhörande infrastruktur och 
fastighetsavdelningen. Medel tas från extra stora investeringar. 
_____ 
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KSAU § 130 Dnr 2021/000168 
 
Justerad investeringsbudget 2022 på grund av ökade 
materialkostnader avseende förskola Vännäsborg, gymnastikhall 
Vegaskolan samt förskola Vännäsby 
 
Ärende 
På grund av ökade materialkostnader i efterdyningarna av Covid-19 
bedömer fastighetsavdelningen att nuvarande investeringsbudget gällande 
extra stora investeringar behöver justeras. Utifrån osäkerheten om framtida 
prisutveckling är det svårt att förutse hur priserna kommer förändras på 
lång sikt. På kort sikt går det att skönja att investeringsutrymmet  är för lågt 
i förhållande till dagens kostnadsutveckling på byggmaterial.  
 
Vid en samlad bedömning är det tre större investeringsprojekt som behöver 
revideras; 8 avd förskola i Vännäs, gymnastikhall Vegaskolan samt 6-avd 
förskola i Vännäsby. Då 8 avd förskola är pågående behöver den budgeten 
omgående beslutas medan de övriga två investeringsbudgeterna kan 
hanteras i kommande budgetprocess.  
 
Bedömningen är att investeringsbudgeten behöver justeras med följande 
belopp: 
* 8 avd förskola vid Vännäsborg  + 5,0 mkr  
* Ny gymnastikhall Vegaskolan + 7,5 mkr  
* 6 avd förskola vid Vännäsby  + 6,0 mkr 
Sammanlagt   +18,5 mkr 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-10-31 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Vännäs kommun beslutar att höja investeringsbudget för förskola vid 
Vännäsborg, 8 avdelningar,  från 41,2 mkr till 46,2 mkr. Medel tar från extra 
stora investeringar.  
 
Investeringsökningar för förskolan Vännäsby (6 mkr) samt gymnastikhall 
vid Vegaskolan (7,5 mkr) hanteras i kommande budgetprocess. 
_____ 
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KSAU § 131 Dnr 2021/000159 
 
Föreningsstipendium 2021 
 
Ärende 
För att stödja och uppmuntra förtjänstfull ideell verksamhet inom 
föreningslivet utser kommunstyrelsen i Vännäs ett stipendium på 10 000 kr. 
Stipendiet utdelas vid årets sista kommunfullmäktige. 
 
I år nominerades fyra personer eller föreningar för stipendiet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ansökningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2021-11-01 
Nominerade till stipendium 
Tidigare stipendiater 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Fredrik Linden tilldelas Vännäs kommuns föreningsstipendium 2021 med 
motiveringen: 
  
Med ett outtröttligt engagemang och driv har Fredrik med ideella krafter 
möjliggjort uppförandet av cykel- och aktivitetsparken i Vännäsby. Fredrik 
har i stor utsträckning själv drivit processen från start till mål med 
målsättningen att skapa en ny attraktiv mötesplats för barn och ungdomar i 
Vännäs kommun. 
_____ 
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KSAU § 132 Dnr 2021/000156 
 
Östen Berglunds ungdomsstiftelse, utdelning 2021 
 
Ärende 
Östen Berglunds ungdomsstiftelse riktar sig till att ge barn och ungdomar en 
meningsfull fritid fri från tobak, droger och alkohol.  
 
Ansökningsperioden har pågått under del av September-Oktober 2021. En 
arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen och Liljaskolan har berett ansökningarna och 
lämnat ett förslag utifrån olika kriterier. Totalt har 10 ansökningar kommit 
in.  
 
Stiftelsen utdelar årligen avkastningen av stiftelsekapitalet, i år kan 196 000 
kr fördelas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Peter Lundström, 2021-10-26 
Sammanställning av ansökningar, bilagor och förslag till fördelning från 
arbetsgruppen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat förslag till fördelning av medel från Östen Berglunds 
ungdomsstiftelse för 2021 fastställs. 
_____ 
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KSAU § 133 Dnr 2021/000060 
 
Revidering av riktlinje för kommunal medfinansiering avseende 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler (tex Boverket) 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 december 2020  att avsätta 500 tkr 
årligen under åren 2021–2023 för kommunal medfinansiering avseende 
Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. 
Kommunstyrelsen beslutade därefter om en riktlinje för fördelning av medel 
utifrån inkomna ansökningar. Syftet med Boverkets medel är att ideella 
föreningar, samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte kan 
söka investeringsbidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler. För 
att bidrag ska kunna beviljas krävs att kommunen medverkar i 
finansieringen med minst 30 procent av kostnaden. 
 
I samband med ett en ansökan om kommunal medfinansiering för bidrag 
från EU:s landsbygdsprogram beslutade kommunstyrelsen om att 
genomföra en översyn av riktlinjerna för att säkerställa att det inte enbart är 
Boverkets investeringsbidrag som kan användas. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till revidering 
där det framkommer vilka delar av riktlinjen som gäller för alla ansökningar 
om medfinansiering för allmänna samlingslokaler. Ordet ”Boverket” har 
också strukits ur riktlinjens namn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-10-20 
Förslag på reviderade riktlinjer 2021-10 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-06-21 § 86 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09, Anneli Eriksson 
Riktlinje för kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Reviderade riktlinjer för kommunal medfinansiering avseende 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler antas. 
_____ 
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KSAU § 134 Dnr 2021/000146 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering avseende bidrag för 
allmänna samlingslokaler - Bråns byahusförening 
 
Ärende 
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller 
disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt, exempelvis 
ett byahus. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och 
inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra 
dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Investeringsbidraget 
kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte 
och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. 
Investeringsbidrag kan lämnas med högst 5 0% av den godkända kostnaden. 
För att få bidrag krävs det att kommunen är med och medfinansierar minst 
30 % av kostnaden.  
 
Bråns byahusförening har skickat in en ansökan om kommunal 
medfinansiering till Boverkets investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler. Ansökan gäller medfinansiering om minst 30 %, 178 000 
kronor, för inköp av det gamla missionshuset för att använda som byalokal. 
Kommunens budget för medfinansiering av samlingslokaler rymmer det 
sökta beloppet. Det saknas i dagsläget konkurrerande ansökningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-10-15 
Ansökan från Bråns byahusförening 2021-10-01 
Riktlinje för kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Bråns byahusförening beviljas 178 000 kronor i medfinansiering för sin 
ansökan till Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler.  
 
Medel tas från kontot för kommunal medfinansiering av allmänna 
samlingslokaler för 2022.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att Boverket beviljar Bråns 
byahusförenings ansökan. 
_____ 
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KSAU § 135 Dnr 2021/000036 
 
Medborgarförslag från Emma Hjalmarsson Wahlström om 
fritidsbank 
 
Ärende 
Emma Hjalmarsson Wahlström inkom den 22 februari 2021 med ett 
medborgarförslag om införande av fritidsbank i Vännäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut. 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett medborgarförslaget. Förslaget går i 
linje med tidigare överväganden kring fritidsbank. Förvaltningen föreslår att 
fritidsbank införs som ett projekt under 2022-2023 för att därefter 
utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29, Henrik Åström 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-31, § 31 
Medborgarförslag från Emma Hjalmarsson Wahlström 2021-02-22 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Medborgarförslaget bifalls. Fritidsbank införs som projekt under 2022-
2023. Efter projekttidens slut ska en utvärdering av verksamheten göras 
inför beslut om eventuell fortsättning. 
_____ 
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KSAU § 136 Dnr 2020/000019 
 
Återrapportering av uppdrag angående motorburen ungdom  
 
Ärende 
Ingmarie Lindqvist, C, med flera inkom den 8 januari 2020 med en motion 
om att i dialog med intresserade hitta samlingsplatser/ytor för motorburna 
ungdomar att köra på. 
 
Motionen har utretts och beslutats. Kommunfullmäktige har uppdragit till 
kommunstyrelsen att närmare utreda förutsättningarna för ett samarbete 
med Vännäs motorklubb i syfte att ge motorburen ungdom en fast plats för 
sitt motorintresse och att även involvera vårdnadshavare i den fortsatta 
dialogen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt dialog med Vännäs motorklubb 
och vårdnadshavare. Detta har utmynnat i fritidsgården i samverkan med 
Vännäs motorklubb kommer ordna motorkvällar för motorintresserade 
ungdomar i åldern 15-18 år. Motorkvällarna kommer äga rum 
onsdagskvällar mellan 18-21 i lokaler som används av 
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet Bilvården i Vännäsby med frivilliga 
ledare från Vännäs motorklubb. Kontakt har även tagits med studieförbund 
för eventuellt samarbete. De aktiviteter som är möjliga i lokalerna handlar 
om mindre mekande och bilvård. Ungdomarna får även tillgång till fikarum 
och det kommer ordnas fika. Den sociala delen av aktiviteten bedöms viktig. 
Motorkvällarna genomförs på prov till att börja med fram till sommaren 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29, Henrik Åström 
Protokoll KF 2020-10-12 § 100 
Protokoll KS 2020-09-28 § 114  
Tjänsteskrivelse 2020-06-17, Henrik Åström 
Motion Ingmarie Lindqvist m.fl. Samlingsplatser för motorburen ungdom i 
Vännäs 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Återrapportering av uppdraget läggs till handlingarna. 
_____ 
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KSAU § 137 Dnr 2021/000170 
 
Revidering av beslut om sammanträden på distans/digitala 
sammanträden 
 
Ärende 
I kommunallagen finns en möjlighet att genomföra sammanträden med 
kommunfullmäktige och kommunens nämnder på distans, under 
förutsättning att alla deltagande kan ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på 
lika villkor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 april 2020 att ”medge deltagande på 
distans på fullmäktiges sammanträden samt på de kommunala nämndernas 
sammanträden i enlighet med KL 5:16 och 6:24. Deltagande på distans 
gäller vid hantering  av samhällsstörningar eller extraordinär händelse i 
enlighet med kommunens krislednings- och kriskommunikationsplan.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser att det kan finnas behov av att revidera 
beslutet om att endast tillåta digitala sammanträden under 
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Utgångspunkten bör vara 
att sammanträden sker på plats, men ibland kan det ändå finnas fog för att 
ha dem digitalt, även under ”normala” förhållanden. Det är dock viktigt att 
inte alla möten ska ske digitalt/på distans bara för att det går att göra rent 
praktiskt. Det fysiska mötet människor emellan är en viktig del i den 
levande demokratin. Förvaltningen anser att ordförande, i samråd med vice 
ordförande, kan bestämma om ett enskilt sammanträde ska ske digitalt och i 
så fall helt eller delvis. Under samhällsstörningar eller extraordinära 
händelser kan fler sammanträden ske på distans, så som skett under Covid-
19-pandemin.  
 
Förvaltningens föreslår även att denna ändring förs in i samtliga av 
kommunens egna nämnders och fullmäktiges arbetsordningar/reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01, Susanna Siljetun 
Enkät till förtroendevalda, utskickad 2021-10-25 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-06 § 31 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2020-03-17 
Kommunallagen 2017:725 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger deltagande på distans på fullmäktiges 
sammanträden samt på de kommunala nämndernas sammanträden i 
enlighet med KL 5:16 och 6:24. Ordförande i respektive organ beslutar, i 
samråd med vice ordförande, om ett enskilt sammanträde ska ske på 
distans. Vidare beslutar ordförande om ett sammanträde kan ske helt eller 
delvis på distans samt förutsättningarna för föredragande tjänstepersoner.  
         forts 
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forts KSAU § 137 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut från 2020-04-06 § 31 om en generell övergång 
till distanssammanträden under kortare eller längre period, fortsätter gälla 
under samhällsstörningar eller extraordinära händelser.  
 
Reglerna om deltagande på distans förs in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt i barn- och utbildningsnämndens, kommunstyrelsens, 
Liljaskolans styrelses, plan- och miljönämndens, valnämndens och vård- 
och omsorgsnämndens reglementen. 
_____ 
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KSAU § 138 Dnr 2021/000151 
 
Medborgarförslag från Jonas Lundgren om äventyrslekpark i 
Stadsparken 
 
Ärende 
Jonas Lundgren skickade den 3 september 2020 in ett medborgarförslag om 
att bygga en äventyrslekpark i Vännäs, förslagsvis i Stadsparken. Sedan 
tidigare fanns även en motion om att föreslår utreda möjligheterna och ta 
fram kostnadsförslag för en aktivitetspark i Stadsparken för barn mellan 7–
15 år. Medborgarförslaget hade lagts som en bilaga till den motionen. 
Kommunfullmäktige beslutade 11 oktober 2021 § 74 att bifalla motionen. 
Fullmäktige beslutade också att skicka medborgarförslaget för beslut till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att medborgarförslaget bör hanteras så 
att beslutet inte går emot fullmäktiges beslut om motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-10-12 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-11 § 74 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-05-31 
Medborgarförslag om aktivitetspark i Stadsparken, Jonas Lundgren, 2020-
09-03 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen ska utreda och ta fram kostnadsförslag för en 
aktivitetspark. Medborgarförslaget avslås eftersom kommunstyrelsen redan 
arbetar enligt förslagets intentioner. 
_____ 
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KSAU § 139 Dnr 2021/000106 
 
Motion från Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk 
 
Ärende 
Krister Andersson, MP, inkom med en motion den 18 maj 2021 om att 
införa hyggesfritt skogsbruk på Vännäs kommuns marker.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett motionen. Vännäs kommun har 
inget aktivt skogsbruk för virkesproduktion i nuläget och har inget som talar 
för att bedriva ett i framtiden. Den skog som Vännäs kommun äger är 
avsedd att användas till friluftsområde eller fortsatt stadsplanering. Skötseln 
av den kommunägda skogen sker i nuläget med röjning och gallring. Om 
motionen avslås eller bifalls påverkar inte kommunens nuvarande 
skogsskötsel. Däremot kan ett beslut att motionen bifalls sätta riktlinjer för 
hur ett eventuellt framtida kommunägt skogsbruk med virkesproduktion 
ska skötas och på så sätt säkra kommunens nuvarande avsikter med den 
kommunägda skogen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-15, Magda Wahlberg 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07 § 58 
Motion Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk, 2021-05-18 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Motionen avslås. Kommunen har inget aktivt skogsbruk och motionen 
påverkar inte kommunens nuvarande skogsskötsel. 
_____ 
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KSAU § 140 Dnr 2021/000160 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års 
investeringsbudget 
 
Ärende 
Av olika anledningar har medel för några definierade projekt i 
investeringsbudget 2021 inte nyttjats. Dessa projekt är lekplats i anslutning 
till Kvarnstigen i Vännäsby, gång- och cykelväg dels till förskolan Klockaren 
i Vännäsby, dels bakom Vännäsby idrottshall till pendlarhållplatsen samt 
vändplan utefter Fällforsvägen vid Lägret. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att medel för att färdigställa resp. påbörja dessa projekt överförs 
från investeringsbudget 2021 till 2022 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg, 2021-10-27 
Investeringsbudget för 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Kvarstående medel i investeringsbudget 2021 för lekplats i anslutning till 
Kvarnstigen samt budgeterade medel för gång- och cykelväg till förskolan 
Klockaren, för gång- och cykelväg bakom Vännäsby idrottshall till 
pendlarhållplatsen samt för vändplanen utefter Fällforsvägen vid Lägret, om 
totalt 600 tkr, överförs till 2022 års investeringsbudget. 
_____ 
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KSAU § 141 Dnr 2021/000164 
 
Renhållningstaxa 2022 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Renhållnings- och avfallstaxor ska varje år beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Renhållningsverksamheten står inför stora utmaningar utifrån ökade 
bränslekostnader för våra avtalsparterner, ökade indexkostnader, 
utsläppsrätter och förändrade kostnader för behandling och transport av 
farligt avfall utifrån nya regeländringar samt kommunens ansvar för 
insamling av returpapper. Det går i dagsläget inte att bedöma vilka 
kostnader som kommer att belasta kunderna och renhållningsavdelningen 
föreslår därför att taxan lämnas oförändrad jämfört med 2021 under första 
halvåret 2022, förutom taxa avseende spolning i samband med 
slamtömning som är en ny taxa.  
 
Beslut om eventuell ändrad taxa för andra halvåret 2022 tas under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-01, Inger Olofsson 
Förslag till Taxa för 2022-01-01 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till renhållningstaxa för 2022 antas att gälla fr.o.m. 2022-
01-01. 
_____ 
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KSAU § 142 Dnr 2021/000163 
 
Va-taxa 2022 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Taxan för VA ska årligen beslutas av kommunfullmäktige om annat inte sägs 
i de allmänna bestämmelserna för VA.  
 
Brukningsavgifterna i Va-taxan för 2022 föreslås höjning med 3%. 
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med konsumentprisindex enligt beslut 
2016. Anslutningsavgiften höj med 2,5% enligt konsumentprisindex. 
 
Gällande brukningsavgifterna föreslås en höjning med 3% trots att VA 
genererar ett överskott. Motivet att höja taxan är att kommunen står inför 
stora investeringar de kommande åren inom VA, åtgärder befintlig 
vattentäkt, åtgärder i befintligt ledningsnät, lokalisering ny reservvattentäkt 
och ombyggnation av Reningsverket med att införa biologisk rening samt att 
brukningsavgifterna höjs lite varje år istället för att allt tas på en enda gång 
när investeringarna påbörjas.   
 
Gällande anslutningsavgifter så höjs de enligt konsumentprisindex. Ett nytt 
bostadsområde (kvarteret Fabriken) håller på att byggas, när detta är klart 
kommer en översyn av anslutningsavgifter att göras för att undersöka om 
nivån är rätt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28, Christer Nygren 
Nuvarande taxa för 2021 
Förslag till Taxa för 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Upprättat förslag till Va-taxa för 2022 antas att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
_____ 
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KSAU § 143 Dnr 2018/000122 
 
Hantering av fordonshus 2 på fastigheten Thor 6 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att genomföra en 
nybyggnation av ca 1200 m2 lokaler för undervisning på Liljaskolan, Freja 1. 
I samband med att Freja 1 tas i anspråk lämnar Liljaskolan lokalerna på 
fordonshus 2 på fastigheten Thor 6.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även att återremittera hanteringen av (den 
framtida tomma lokalen) fordonshus 2 på fastigheten Thor för att utreda 
konsekvenser av olika alternativ som rivning, försäljning, uthyrning eller 
andra möjliga alternativ. Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen 
utredde ärendet under början av 2020. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet och föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta att "I samband 
med att lokalerna på fastigheten Freja 1 färdigställs och Liljaskolan lämnar 
fordonshus 2 påbörjas arbetet med försäljning av del av fastigheten Thor 6. 
Kommunstyrelsen beslutar om köpare av fastigheten samt köpeskilling. 
Åtgärder på Thor 6 avvaktas med tills dess". Vid kommunfullmäktiges 
följande sammanträde, 2020-02-24, § 8 beslutade fullmäktige att ärendet 
utgår. Ingen ytterligare hantering av ärendet har sedan dess skett.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser ett behov av att slutföra återremissen 
från fullmäktige. Arbetet med Freja 1 fortskrider och enligt planeringen 
lämnar Liljaskolan fordonshus 6 i oktober 2022. Det är viktigt att det finns 
en planering för hanteringen av lokalen. Förvaltningen har sett över den 
tidigare utredningen och kvarstår vid förslaget att försäljning av fastighet 
ska vara förstahandsvalet och en uthyrning av denna det andra alternativet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-02, Karolina Johansson 
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-03, § 3 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg, 2020-01-28  
Protokoll kommunfullmäktige, 2019-10-21, § 74 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet utgår från dagens sammanträde och återkommer vid ett senare 
tillfälle. 
_____ 
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KSAU § 144 Dnr 2021/000166 
 
Utvärdering av införandet av tidsbegränsad parkering i Vännäs 
Centrum, datumparkering och parkeringsövervakning 
 
Ärende 
Sommaren 2020 infördes nya parkeringsregler i Vännäs kommun. 
Fullmäktige beslutade att införa tidsbegränsad parkering på vissa gator i 
centrala Vännäs, datumparkering på vissa tider i Vännäs och Vännäsby 
tätort samt parkeringsövervakning. Kommunstyrelsen har beslutat att de 
nya parkeringsreglerna ska utvärderas.   
 
Utvärderingen har genomförts genom två olika enkäter, en riktad mot 
kommunens verksamheter och en för allmänheten, samt dialog med 
Vännäshandlarna och inhämtning av statistik från Securitas.  
 
Förvaltningens uppdrag har varit att utvärdera de nya parkeringsreglerna. 
Utvärderingen ger inte ett beslutsunderlag för eventuella ändringar av 
reglerna.   
 
Utvärderingen visar att införandet av parkeringsövervakning har lett till en 
tydlig minskning av överträdelser mot trafikförordningen, regler som även 
tidigare gällt men först nu övervakas. Infrastrukturavdelningen, 
snöröjningen och räddningstjänsten upplever att förutsättningarna för deras 
uppdrag förbättrats i och med de nya parkeringsreglerna. 48 % av 
medborgarna är positiva till tidsbegränsad parkering i centrum, 36 % är 
negativa. Gällande datumparkering är förhållandet omvänt, 36 % är positiva 
och 52 % är negativa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander   
Karta över tidsbegränsad parkering 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår att datumparkering 
endast ska gälla under perioden 1 oktober-30 april. Detaljerna kring detta 
beslutas av plan- och miljönämnden som ansvarar för trafikfrågor.  
 
Anna Frej, S, föreslår avslag på Anders Nilssons, C, med fleras, yrkande, då 
detta ärende är en utvärdering. Plan- och miljönämnden hanterar ärendet 
om eventuell förändring. Hon föreslår vidare att utvärderingen läggs till 
handlingarna. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, från Anders Nilsson, C, 
med fler, om att ha datumparkering under viss period på året, och Anna 
Frejs, S, förslag om att lägga utvärderingen till handlingarna.  
      
                 Forts 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/b14a5eff-28d4-4bc2-9ad1-a19075e5d6ba

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

www.vismasign.com



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(28) 

2021-11-09 
 

 

 

  
 

 
 

Forts KSAU § 144 
 
 
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott hur det ställer sig till 
förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Anna Frejs, 
S, förslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Utvärderingen av de nya parkeringsreglerna läggs till handlingarna. 
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. 
_____ 
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RESERVATION till ärende § 144 vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 211109. 

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande att nuvarande regler för 
datumparkering justeras så det endast ska omfatta tiden mellan 1 oktober till 30 
April 
 
 
Grunder. 
Parkeringsutredningen som har genomförts visar på att de regler som infördes 
har varit till hjälp för nyttotrafik speciellt vintertid. För att samla in 
medborgarnas synpunkter har det skickats ut en enkät i samband med 
utredningens genomförande. Sammanställningen av svaren har visat att det den 
tidsbegränsade parkeringsregeln i centrum upplevs som positivt medans en 
majoritet av medborgarna är negativ till datumparkeringen. Med stöd av de 
synpunkterna som kommit från medborgarna och de fördelar som nyttotrafiken 
lyft fram yrkar vi att datumparkering ska gälla under vintermånaderna 1/10 – 
30/4  
 
 
Vi reserveras oss alltså till förmån för eget yrkande  

 
Anders Nilsson  Hans-Inge Smetana 
Anders Nilsson (C)    Hans-Inge Smetana (KD)       
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KSAU § 145 Dnr 2021/000119 
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge 
Smetana, KD, och Monica Wahlström, L, om snedvriden 
konkurrens  
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, inkom den  
1 juni 2021 med en motion om att kommunen ska kartlägga inom vilka 
områden företagare upplever snedvriden konkurrens samt åtgärder för 
detta. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att väcka motionen och 
remittera den till kommunstyrelsen för utredning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07, § 59 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, 
och Monica Wahlström, L, 2021-06-01 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Motionens första stycke bifalls. Motionens andra stycke avslås.  
_____ 
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