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KS § 76 Dnr 2021/000124 
 
Uppföljning av renhållningsverksamheten  
 
Ärende 
I enlighet med kommunstyrelsens plan för uppföljning av de egna 
verksamheterna deltar Inger Olofsson vid sammanträdet för information 
om renhållningsverksamheten som är en del av infrastrukturavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning, Inger Olofsson, bilaga.  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen har följt upp 
renhållningsverksamheten. 
_____ 
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KS § 77 Dnr 2021/000122 
 
Information om MatSam-projektet 
 
Ärende 
Vännäs kommun driver tillsammans med Nordmaling och Umeå kommun 
MatSam-projektet, med finansiering från bl a Jordbruksverket. 
Samarbetsprojektet för mat – MatSam – arbetar för att matproducenter och 
råvaruförädlare i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner ska kunna 
utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är 
handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners. 
 
Målet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga 
företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och 
uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs 
hela kedjan. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar projektledare Anki Berg för att 
informera kommunstyrelsen om arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation, Anki Berg 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen följt upp och informerat sig om 
projektet MatSam. 
_____ 
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KS § 78 Dnr 2021/000073 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över vård- och 
omsorgsnämnden 2021 
 
Ärende 
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen 
beslutat att vård- och omsorgsnämnden ska delta på varje kommunstyrelse 
sammanträde för uppföljning av nämndens ekonomi och arbete med att 
hålla budget. Detta för att förstärka uppsikten över nämnden. Ulrica 
Westerlund, socialchef, föredrar ärendet. Prognosen för vård- och 
omsorgsnämndens helårsresultat är ett underskott om 3,4 miljoner kronor. 
Underskottet är kopplat till Covid-19 relaterade kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Försörjningsstöd, rapport. Ulrica Westerlund 
Ekonomisk rapport per 210531  
Rapport Corona-kostnader, Ulrica Westerlund 
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att som en del av den interna kontrollen har 
kommunstyrelsen gjort en särskild uppföljning av vård- och 
omsorgsnämndens ekonomi och arbete med budget 2021 och det långsiktiga 
arbetet för ekonomi i balans. Uppföljning har skett skriftligt och muntligt.  
_____ 
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KS § 79 Dnr 2021/000089 
 
Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten 
 
Ärende 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 
mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg 
har en rekommendation skickats till Vännäs kommun att besluta om 
gällande förslag till systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 
Västerbotten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulrica Westerlund 
Styrdokument "Systemledning" 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör  
systemledning för Nära vård i Västerbotten samt att fastställa Framtidsbild 
Nära vård 2030. 
_____ 
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KS § 80 Dnr 2018/000020 
 
Digital agenda för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Vännäs kommun antog 2018 en Digital Agenda. I samband med antagandet 
beslutade kommunstyrelsen att regelbundet följa upp arbetet med den.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar it- och digitaliseringschef 
Anders Henriksson. 
 
 
Beslutsunderlag 
Digital agenda 2018-2020, presentation.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen har följt upp arbetet med 
Digital Agenda. 
 
En sammanställning av vad den digitala agendan har uppnått ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast vid årsskiftet 2021/2022.   
_____ 
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KS § 81 Dnr 2021/000123 
 
Information om bredband i Vännäs kommun 
 
Ärende 
I enlighet med kommunstyrelsens plan för uppföljning av de egna 
verksamheterna ska bredband följas upp.  
 
Totalt har 820 st hushåll tillfrågats om en fiberanslutning, 371st har 
anslutits fördelat på två projekt. 

• Projekt Bredband till fler JBV 2015-2045 243st enligt plan. 
• Projekt Harrsele med omnejd JBV 2018-1214 20st enligt plan. 

 
Utöver dessa har 108st anslutits samt att ett antal OSN-sträckor byggts med 
hjälp av investeringspengar. 

  
2021 blir ett mellanår med fokus på slutredovisning av projekten samt 
projektering av nya PTS-projekt, där PTS har lovat 1,6 miljarder till hela 
Sverige för utbyggnad till fastigheter som bedöms att dessa kommer annars 
aldrig att få en anslutning. PTS har lämnat ut en fastighetsförteckning där 
de räknar upp specifika fastigheter som kan byggas till för dessa pengar, för 
Vännäs kommun är det 8 st fastigheter som prioriterats. Vännäs kommun 
lämnar in en ansökan för att ansluta dessa fastigheter, om den blir godkänd 
står PTS för 100% av kostnaden att bygga dessa. Ansökan ska vara inlämnad 
innan 9/8 2021. Byggstart 2022.  
 
Projekt Bredband 2020+ där en anslutning upp mot Tallbacken camping är 
planerad, där byn Brännan med 3 fastigheter ingår. Budget 775 559kr där 
Vännäs kommun står för 56% dvs 437 238kr. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar it- och digitaliseringschef 
Anders Henriksson. 
 
 
Beslutsunderlag 
Information om bredband i Vännäs kommun, presentation.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen har följt upp 
bredbandsutvecklingen inom Vännäs kommun. 
_____ 
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KS § 82 Dnr 2021/000052 
 
Kommunstyrelsens arbetsformer 
 
Ärende 
Vid sammanträdet i februari påbörjade kommunstyrelsen ett arbete med att 
utveckla de egna arbetsformerna. Vid sammanträdet i juni fortsätter 
diskussionerna.  
 
Beslutsunderlag 
Diskussionsunderlag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen har arbetat med styrelsens 
arbetsformer och att arbetet fortsätter under hösten 2021.  
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska ge en kort muntlig 
information om aktuella ärenden från arbetsutskottet. Detta införs på prov 
fram till årsskiftet 2021/2022 och utvärderas därefter. Syftet är att skapa 
bättre dialog och insyn mellan utskottet och kommunstyrelsen.  
 
Kommunchef ges i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen diskutera 
hur direktiv/beslut/uppdrag från kommunstyrelsen kan tydliggöras än mer.  
 
De olika partierna ges i uppdrag att fortsätta diskutera hur 
partiernas/ledamöternas politiska arbete i nämnderna kan stärkas i syfte att 
få mer aktiva nämnder.  
 
_____ 
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KS § 83 Dnr 2019/000108 
 
Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och Bengt-
Erik Näslund, V, om aktivitetspark i Stadsparken (Myranparken) 
 
Ärende 
Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi V, och Bengt-Erik Näslund, V inkom 
den 5 juni 2019 med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda möjligheterna och ta fram kostnadsförslag för en aktivitetspark i 
Stadsparken för barn i åldrarna 7-15 år. Jonas Lundgren inkom den 3 
september 2020 med ett medborgarförslag om att skapa en äventyrslekpark 
i Stadsparken. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett motionen och anser att 
utvecklingen av Stadsparken ska ses som en del av den större utvecklingen 
av fritids- och friluftsmöjligheter i Vännäs tätort och Vännäs kommun. 
Stadsparken ett område med stor potential att utvecklas och en 
aktivitetspark med rörelserikedom i fokus är ett möjligt alternativ. Att 
besluta om en aktivitetspark som ett eget objekt tar dock bort en del fördelar 
som finns med att behandla utvecklingen av kommunen i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga.  
Medborgarförslag, bilaga.  
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, bilaga.  
 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
Motionen bifalls med följande justering; Fullmäktige ger i uppdrag till 
kommunstyrelsen att ta med förslaget om utveckling av Stadsparken i det 
kartläggningsarbete som nu genomförs i Vännäs kommun. Om en annan 
åldersgrupp och aktivitet bedöms passa bättre för Stadsparken än 
aktivitetspark för 7-15 år så är kommunstyrelsen fri att budgetera för detta. 
Kostnader för Stadsparken ska specificeras i investeringsbudgeten, när 
investeringen aktualiseras i budgetberedningen 2022.  
 
Medborgarförslaget bifalls utifrån ovanstående beslut. 
_____ 
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KS § 84 Dnr 2020/000110 
 
Medborgarförslag från Fredrik Cederlund om byggande av 
hinderbana vid Vännäs fritidsområde 
 
Ärende 
Fredrik Cederlund har skickat in ett medborgarförslag om att bygga en 
hinderbana längs med motionsspåret runt Röda Viken. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser i grunden positivt på förslaget om 
hinderbana vid Röda Viken. Förslaget passar väl in i utvecklingsplanerna 
kring fritidsområdet. För att utveckla möjligheterna till utomhusmotion och 
friluftsliv i kommunen på bästa sätt ser dock förvaltningen ett behov av att 
tydligare kunna väga en hinderbana mot andra satsningar. Huvudförslaget 
till beslut är därför att avslå medborgarförslaget, men att förslaget om 
hinderbana tas med i arbetet med att utveckla fritidsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, bilaga.  
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. Förslaget om hinderbana tas med i arbetet med 
att utveckla fritidsområdet. 
_____ 
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KS § 85 Dnr 2021/000098 
 
Budget 2022-2023 och plan 2024 
 
Ärende 
Förslag till budget för 2022–2023 och plan 2024 har arbetats fram av 
budgetberedningen. Förslaget innehåller drift-, investerings-, resultat-, 
balans- och kassaflödesbudget. I förslaget framgår också övergripande mål 
samt direktiv och uppdrag till nämnderna för perioden.  
Budgetförslaget innehåller också en beräkning på nivån på resultat i 
förhållande till skatter och bidrag, soliditet samt självfinansieringsgrad för 
planerade investeringar.  
 
Budgeten bygger i huvudsak på faktorer kända 2021-02-18 samt på tidigare 
beslut i kommunfullmäktige om att anpassa budgetens storlek till 
standardkostnad +7 %. Budgeten bygger också på att prislappsmodellen 
används som grund för fördelning av ramar. 
 
Budgetberedningens förslag har samverkats fackligt och samtliga fack är 
eniga med arbetsgivarens förslag. 
 
Kommunfullmäktige behandlade budgeten 2022-2023 och plan 2024 vid 
sitt sammanträde den 7 juni 2021. Fullmäktige beslutade med en 
minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för att budgetberedningen 
ska ges möjlighet att utreda treklöverns (C, L och KD) förslag.  
 
Budgetberedningen har berett treklöverns förslag vid sitt sammanträde den 
17 juni 2021. Efter beredningen kvarstår det ursprungliga budgetförslaget 
som tidigare behandlats i fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, Jan Nilsson, M yrkar bifall till upprättat förslag till budget 
2022-2023, drift 2024 i enlighet med bilaga.  
 
Anders Nilsson, C, yrkar att driftbudgeten ska antas med följande 
ändringar:  
 
- prislappsmodellen ska gälla som teknisk ram och allt utöver den ska vara 
politiska prioriteringar 
-Delåterbetalning tidigare skattehöjning, skattesatsen sänks med 30 öre till 
23,30 
-Del av ökade skatteintäkter enl prognosen i april 2021 6 000 tkr 
 
Ny ram inkl ny prognos:  
                         2022 633 316 tkr             2023: 632 554 tkr 2024: 
633 924 tkr                                            
(Ny skatteprognos:      +6 000 t            +6 000 tkr                          +6 000 tkr)           
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Plan och miljönämnden:  
-   Personalökning stryks motsvarande 330 tkr 
Ny ram: 2022: 11 629 tkr 2023: 11 422 tkr 2024: 11 207 tkr   
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
- Ökat underhållsbidrag till enskilda vägar 200 tkr årligen 2022-
2023-2024 
- Kvalificerad handläggare stryks motsvarande 650 tkr årligen 
Ny ram: 2022:    94 619 tkr 2023: 93 090 tkr 2024: 91 
238 tkr  
 
Barn och utbildningsnämnden: 
- Anpassning av ram 2022 minskas till 3745.  
Samma prioritering som övriga nämnder  
Ny ram: 2022:     285 410 tkr 2023: 285 411 tkr 2024: 
283 357 tkr 
 
Vård och omsorgsnämnden 
-  ”Kvalitetssatsning inom äldreomsorgen” med utökad ram 
2000 tkr årligen 2022-2023-2024 
Ny ram: 2022: 222 840 tkr 2023: 225 413 tkr 2024: 
226 794 tkr 
 
Vidare yrkar Anders Nilsson, C, att investeringsbudgeten ska antas med 
följande förändringar:  
Bredbandssatsning:  
- 1 mkr avsätts för bredbandsprojekt 2023.  
  Finansieras från buffert.  
- Landsbygdssatsning: 1 mkr avsätts årligen 2022-2024 till vägbelysningar 
  Finansieras 2022 500 tkr från buffert, 500 tkr från generella 
infrastrukturmedel, 2023-2024   
  ur buffert 
- Medborgarsatsning: Arena/allaktivitetshus med projektering och byggstart 
2023 avsätts inom ramen för större satsningar 2023 4 mkr, 2024 8 mkr och 
2025 8 mkr 
 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut om driftbudget, 
dels förslaget från Anna Frej, S och Jan Nilssons, M, dels förslaget från 
Anders Nilsson, C.  Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå i enlighet med Anna Frejs, 
S och Jan Nilssons, M, förslag.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut om 
investeringsbudget, dels förslaget från Anna Frej, S, och Jan Nilsson, M, och 
dels förslaget från Anders Nilsson, C. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå i enlighet 
med Anna Frejs, S, och Jan Nilssons, M, förslag.  
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Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
Budget och verksamhetsplan för 2022-2023, och plan 2024 för drift och 
investering antas.  
_____ 
 
Anders Nilsson, C, Hanna Lundberg, C, Bertil Kohl, L och Sixten Jonsson, C 
reserverar sig till förmån för Anders Nilssons, C, förslag.  
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KS § 86 Dnr 2021/000128 
 
Ansökan om medfinansiering - Hjåggsjö bygdegård 
 
Ärende 
Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarna har 2021-06-09 inkommit med 
en ansökan till kommunstyrelsen om medfinansiering. Medfinansieringen 
gäller 100 000 kr, vilket motsvarar ungefär 10 % av sökt belopp. 
Hjåggsjöbygden söker från Jordbruksverket och ärendet handläggs av 
Länsstyrelsen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte hunnit utreda ansökan och den 
lämnas därmed till Kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, bilaga.  
Ansökan, bilaga.  
Ansökan till Jordbruksverket, bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Hjåggsjö intresseförening Drakarna beviljas 100 000 kr i kommunal 
medfinansiering för deras ansökan till Jordbruksverket (via Länsstyrelsen) 
för utbyte av värmesystem. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar föreningens 
ansökan.  
 
Medel tas från kommunens konto för kommunal medfinansiering av 
allmänna samlingslokaler då denna ansökan bedöms omfattas av kontots 
syfte.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för 
kommunal medfinansiering av allmänna samlingslokaler för att tydliggöra 
att andra bidragsgivare än Boverket också omfattas av dessa.   
_____ 
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KS § 87 Dnr 2021/000012 
 
Ledningsgruppens rapport 2021 
 
Ärende 
Vid sammanträdet delges ledningsgruppens rapport per juni 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsgruppens rapport juni 2021.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen tagit del av Ledningsgruppens 
rapport per juni 2021. 
_____ 
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KS § 88 Dnr 2021/000002 
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
Inkomna meddelanden redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Portföljredovisning Swedbank.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen tagit del av meddelanden. 
_____ 
 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/9b1dd590-4afc-43b5-a599-c466cb816119

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

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 18 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 18 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/sv/document-check/9b1dd590-4afc-43b5-a599-c466cb816119

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

www.vismasign.com


		2021-06-24T10:45:37+0000
	sign.visma.net c5240058e07cb3ec859f7d5308eb3ded82d2e171


		2021-06-24T11:08:05+0000
	sign.visma.net 7647f859fec0f9a1d97e4a0160b7b29b57c9b85c


		2021-06-24T13:08:01+0000
	sign.visma.net 9d9d2cb1b491c4adc31fe5e8794d552111e160a1




