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KSAU § 95 Dnr 2021/000058 
 
Ekonomisk uppföljning av hela Vännäs kommun 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Vännäs kommuns ekonomi per 
2021-05-31.  
Uppföljningen visar bland annat att en prognostiserad avvikelse mot budget 
på helår med + 10 mkr, där finansens avvikelse är 13 mkr. Vård- och 
omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget med 3,5 mkr, 
Liljaskolan 0,7 mkr bättre än budget. Övriga nämnder prognostiserar 
resultat på helåret enligt budget.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning Vännäs kommun, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att arbetsutskottet har följt upp Vännäs kommuns 
ekonomi per 2021-05-31. 
_____ 
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KSAU § 96 Dnr 2021/000056 
 
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk redovisning under 
2021 
 
Ärende 
Vid arbetsutskottets sammanträde ges ekonomisk uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi per 2021-05-31. Uppföljningen sker 
skriftligt inkl. plan för åtgärder vid ev. befarat underskott.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning per 20210531, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att barn- och utbildningsnämndens ekonomi 
inklusive åtgärdsplan per 2021-05-31 har följts upp.  
_____ 
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KSAU § 97 Dnr 2021/000054 
 
Plan- och miljönämnden - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Vid arbetsutskottets sammanträde ges ekonomisk uppföljning av plan- och 
miljönämndens ekonomi per 2021-05-31. Uppföljningen är skriftligt och 
innehåller även åtgärdsplan vid befarat underskott.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att plan- och miljönämndens ekonomi inklusive 
åtgärdsplan per 2021-05-31 har följts upp.  
_____ 
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KSAU § 98 Dnr 2021/000053 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Vid arbetsutskottets sammanträde ges ekonomisk uppföljning av 
kommunstyrelsens ekonomi per 2021-05-31. Uppföljningen är skriftlig och 
innehåller även åtgärdsplan vid befarat underskott.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning per 2021-05-31, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
_____ 
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KSAU § 99 Dnr 2021/000055 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Vid arbetsutskottets sammanträde ges ekonomisk uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi per 2021-05-31. Uppföljningen är skriftlig 
och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott. Nämndens ekonomi har 
också följts upp separat vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-22 
som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning per 2021-05-31, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att arbetsutskottet följt upp vård- och 
omsorgsnämndens ekonomi per 2021-05-31.  Vård- och omsorgsnämnden 
uppmanas att arbeta för att hålla budget. 
_____ 
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KSAU § 100 Dnr 2021/000057 
 
Liljaskolans styrelse - ekonomisk redovisning under 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Liljaskolans styrelses ekonomi 
per 2021-05-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning per 2021-05-31, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Till protokollet noteras att arbetsutskottet följt upp Liljaskolans styrelses 
ekonomi per 2021-05-31. 
_____ 
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KSAU § 101 Dnr 2021/000121 
 
Sponsoransökan för projektet Cykelparken i Vännäsby 
 
Ärende 
Spöland Vännäs IF Cykelsektionen har via Fredrik Linden 2021-06-10 
lämnat in en ansökan om sponsring av Cykelparken i Vännäsby. 
Sponsringsansökan avser 20 000 kr.  
 
Utifrån sen ansökan har inte kommunstyrelseförvaltningen haft möjlighet 
att bereda ansökan.  
Kommunen har regler för sponsring och ansökan är inte prövade mot dessa, 
detta är dock inget avgörande hinder för att medge bidrag.  
 
Beslutsunderlag 
Spöland Vännäs ansökan om sponsring. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Spöland Vännäs IF Cykelsektionen ges 20 000 kr i sponsring av 
Cykelparken i Vännäsby.  
 
Medelsanvisning: kommunstyrelsen konto för utveckling  
_____ 
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KSAU § 102 Dnr 2020/000150 
 
Brännland Cider - ansökan om tillstånd för provsmakning 
 
Ärende 
Tove Franzén har den 25 februari 2021 ansökt om ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten för provsmakning enligt 8 kap 2 § och 7 
§ Alkohollagen (2010:1622) för aktiebolaget Brännlands Cider AB.  
Ansökan avser provsmakning av vin, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker måndag till söndag kl 10.00 till 23.00 på tillverkningsstället 
Brännlands Cider, Företagsvägen 15, Vännäsby.  
 
Enligt gällande delegeringsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott 
som beslutar i ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen har handlagt ansökan 
och föreslår att ansökan beviljas i enlighet med ansökan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd med bilagor, 2021-02-24  
Tjänsteskrivelse 2021-06-21, Karolina Johansson, bilaga.   
Alkohollagen (2010:1622) 
Förvaltningslagen (2017:900) 
Yttrande Skatteverket, 2021-03-17 
Yttrande Polismyndigheten, 2021-03-24 
Yttrande Plan- och miljönämnden, 2021-03-25 
Yttrande Kronofogdemyndigheten, 2021-03-18 
Yttrande Räddningstjänsten, 2021-04-19 
Yttrande Vård- och omsorgsnämnden, 2021-03-31 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning till allmänheten i 
enlighet med Alkohollagen 8 kap 2 § och 7 § beviljas Brännlands Cider AB, 
org. nr 556800-1266. 
 
Tillståndet gäller servering inomhus av egentillverkat vin och andra jästa 
alkoholdrycker och spritdrycker på tillverkningsstället, Företagsvägen 15, 
911 35 Vännäsby, måndag – söndag kl 10.00-23.00.  
 
 
Bilaga: Hur man överklagar.  
_____ 
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