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KSAU § 37 Dnr 2022/000009 
 
Dialog med Vännäs MK om kommande VM-rallyn 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april 2022 deltar 
Erik Åström samt Roland Åström, båda från Vännäs MK för diskussion om 
dels årets genomförda VM-rally samt de kommande två årens VM-rallyn. 
 
De berättar bland annat om bakgrunden till att rallyt hamnade här, som 
kvaliteten och utbudet av övernattningsmöjligheter (hotell), infrastrukturen 
och närhet till allting. Det förutspåddes 200-250 000 besökare, men bland 
annat på grund av covid-19 och olika restriktioner blev det färre besökare, 
omkring 100 000. Beslut om att Rally Sweden skulle flyttas till Umeå under 
2022 togs på våren 2021. Vännäs MK har bland annat varit med och tagit 
fram förslag på rallysträckor, som helst inte skulle vara kortare än 15 km. 
Mycket samarbete har skett med lokala idrotts- och byaföreningar.  
 
Genomförandet av tävligen gick bra och tävlingen fick mycket positiv kritik. 
Avtal tecknades om att genomföra rallyt i (minst) 2 år till.  
 
2 av sträckorna var i Vännäs kommun, med flera hundra funktionärer, både 
från den egna klubben och från andra föreningar. Totalt engagerade Vännäs 
MK ca 700 funktionärer.  
 
Arbetsutskottet diskuterar med representanterna hur man jobba framgent 
för att öka närvaron i Vännäs och få Vännäs att synas mer i sammanhanget, 
som att döpa sträckor till Vännäs, ha transportsträckor genom samhället, 
avtal för att få använda Rally Swedens logga för gemensam marknadsföring 
samt hur kommunens kan ha lokala arrangemang i samband rallyt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna och planerar för att 
fortsätta diskussionerna om hur Vännäs kan bli mer delaktiga i de 
kommande VM-rallyna. 
_____ 
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KSAU § 38 Dnr 2022/000007 
 
Uppföljning av Liljaskolans elevunderlag och utvecklingen på 
Liljaskolan 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 april 2022 deltar 
gymnasiechef Maria Öhgren för att ge en uppföljning av utvecklingen på 
Liljaskolan och skolans elevunderlag. 
 
Hon berättar att andra sökomgången, det vill säga, omsökningsperioden, 
just nu sker men att Liljaskolan redan nu har väldigt många sökande och att 
det aldrig varit så många förstahandssökande som i år. Det är dock stora 
variationer mellan olika program. Antalet sökande är dock preliminärt fram 
till skolstart, historiskt har stora förändringar för alla gymnasieskolor skett 
under sommaren.  
 
Vuxenutbildningen har totalt 487 elever, fördelat både på yrkesutbildningar 
som busschaufför, trafiklärare, vårdbiträde och undersköterska, som lärvux 
och sfi samt på enskilda kurser via Hermods. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Uppföljningen av Liljaskolans elevunderlag och utvecklingen på skolan läggs 
till handlingarna. 
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KSAU § 39 Dnr 2022/000063 
 
Hantering av taxetillämpning i VA-område Brån  
 
Ärende 
Vännäs kommun beslutade 2015 att anta verksamhetsområde för vatten och 
avlopp i Brån. Sedan dess har det varit en tolkningsfråga om hanteringen av 
detta och kostnaden för detta. Majoriteten av fastighetsägarna har betalat 
för detta men några av dem har bestridit kostnaden. Kommunen har haft 
dialog med företrädare för Brån samt med jurist från Svenskt vatten och ett 
beslut behöver tas hur ärendet ska hanteras vidare.  
 
För att skynda på processen beslutade kommunstyrelsen vid sitt 
sammanträde i mars 2022 att delegera till sitt arbetsutskott att i VA-
huvudmannens ställe besluta om hantering av ärendet om taxetillämpning i 
VA-området Brån. 
 
VA-huvudmannen, d.v.s. kommunen, och i detta fall, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, ska ta ställning till om kommunen ska tillmötesgå ställda krav 
eller om ärendet ska tas vidare till mark- och miljödomstolen som får tolka 
va-taxan och avgöra anslutningsavgiftens/grundavgiftens storlek. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren, 2022-04-18  
Protokoll kommunstyrelsen 2022-03-21, § 37 
Minnesanteckningar från mötet den 26 maj 2020 
VA-taxa 2018  
VA-taxa 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det går att motivera den 
tolkning som kommunen gjort av 2018 års taxa men utifrån ärendets 
omfattning väljer arbetsutskottet att inte driva ärendet vidare till Mark- och 
miljödomstolen då arbetsutskottet anser att det är angeläget att få till ett 
avslut på processen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fördelning av framdragning 
och upprättande av förbindelsepunkt görs enligt fördelningen i 2020 års 
taxa. Det innebär att avgiften reduceras med 4314 kr för samtliga 85 
fastigheter i Brån. Finansiering sker från VA-kollektivet. 
_____ 
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KSAU § 40 Dnr 2022/000001 
 
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp barn- och 
utbildningsnämndens ekonomi per 2022-03-31. Uppföljningen är skriftligt 
och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger 
den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott med 2,4 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helår görs ej 
per mars utan kommer att ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Arbetsutskottet uppmanar nämnden att fortsätta arbetet för att hålla budget 
på årsbasis. 
_____ 
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KSAU § 41 Dnr 2022/000002 
 
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp kommunstyrelsens ekonomi 
per 2022-03-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska 
redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 
2,6 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helår görs ej per mars utan 
kommer att ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Arbetsutskottet uppmanar nämnden att fortsätta arbetet för att hålla budget 
på årsbasis. 
_____ 
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KSAU § 42 Dnr 2022/000003 
 
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Liljaskolans styrelses ekonomi 
per 2022-03-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid 
befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om Liljaskolans styrelses verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att Liljaskolans styrelse redovisar ett överskott med 
0,1 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helår görs ej per mars utan 
kommer att ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Arbetsutskottet uppmanar nämnden att fortsätta arbetet för att hålla budget 
på årsbasis. 
_____ 
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KSAU § 43 Dnr 2022/000004 
 
Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp plan- och miljönämndens 
ekonomi per 2022-03-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan 
bifogas vid befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om plan- och miljönämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att plan- och miljönämnden redovisar ett överskott 
med 0,7 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helår görs ej per mars 
utan kommer att ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Arbetsutskottet uppmanar nämnden att fortsätta arbetet för att hålla budget 
på årsbasis. 
_____ 
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KSAU § 44 Dnr 2022/000005 
 
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje 
nämnd. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp vård- och omsorgsnämndens 
ekonomi per 2022-03-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan 
bifogas vid befarat underskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Till protokollet noteras att vård- och omsorgsnämnden redovisar ett 
underskott med 6,1 mkr kr mot budget för perioden. Prognos för helår görs 
ej per mars utan kommer att ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Nämnden har bifogat en åtgärdsplan men arbetsutskottet uppmanar 
nämnden att fortsätta arbeta för att hålla budget på årsbasis. 
_____ 
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KSAU § 45 Dnr 2022/000006 
 
Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning 2022 för hela 
kommunen 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av 
kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och 
planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp 
nämndernas ekonomi. En uppföljning av kommunens samlade ekonomi 
görs utvalda månader och redovisas antingen i kommunstyrelsen eller i dess 
arbetsutskott, beroende på när i månaden sammanträdena sker. 
 
Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Vännäs kommuns samlade 
ekonomi per 2022-03-31. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi och lägger den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna. 
 
Prognos för helår är ej gjord för de enskilda nämnderna utan kommer att 
ske i samband med tertial 1 per den 30 april.  
 
Utfallet för hela kommunen per 31 mars är ett underskott om 9,1 mkr 
jämfört med budget för perioden, varav finansen har ett underskott om 8,7 
mkr och det nämndernas totala underskott är 0,4 mkr. 
_____ 
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KSAU § 46 Dnr 2021/000183 
 
Revisionsgranskning av hanteringen av riktade statsbidrag 
 
Ärende 
EY AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av Vännäs kommun hantering av riktade statsbidrag 2020. 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och instämmer till övervägande 
del i de iakttagelser och rekommendationer som beskrivs.  
Rapportens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis hanterar de 
riktade bidragen på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. Vidare bedöms bidragen delvis redovisas på ett rättvisande sätt. 
 
Rapporten lyfter fram några iakttagelser med åtföljande rekommendationer.  
Revisionen anser att dagens arbetssätt är tydligt men innebär 
personberoende och kan formaliseras ytterligare för att inte gå miste om 
bidrag. Kommunstyrelsen anser att ett visst personberoende är 
ofrånkomligt när det gäller vilka bidrag som söks. Genom ett decentraliserat 
förfarande ligger ansvaret för ansökningen på respektive förvaltning och 
slutligen på handläggare/ekonom. Den stora floran av möjliga bidrag att 
söka gör också det ytterst komplicerat för en kommun att kontrollera om 
man gått miste om ett visst bidrag eller inte.  
 
Utifrån granskningens rekommendationer föreslås kommunstyrelsen 
besluta om att skapa en kommungemensam rutin för hanteringen av riktade 
statsbidrag. Vidare föreslås att delegationsordningen uppdateras med 
ansökan av riktade statsbidrag och att framtagen mall för 
intäktsredovisning, som följer enligt RKR:s rekommendation R2 för 
intäkter, används på ett korrekt sätt. Kommunstyrelseförvaltningen 
instämmer i dessa åtgärder och föreslår att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med dem, samt antar upprättat yttrande och sänder det till 
revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-02, Henrik Olofsson 
Yttrande över revisionsgranskning 
Granskningsrapport hantering av statsbidrag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Upprättat yttrande på revisionsgranskningen av riktade statsbidrag 
fastställs och översänds till revisorerna.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
• skapa en kommungemensam rutin för hanteringen av riktade statsbidrag 
• framtagen mall för intäktsredovisning, som följer enligt RKR:s 

rekommendation R2 för intäkter, används på ett korrekt sätt. 
_____ 
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KSAU § 47 Dnr 2022/000074 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-
2026 mellan Region Västerbotten och länets kommuner 
 
Ärende 
Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län 
tillsammans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse 
för regionalt utvecklingsarbete. En förnyad samverkansöverenskommelse 
har tagits fram inför mandatperioden 2023–2026. 
 
Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för 
en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional 
utveckling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget 
som mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller 
politiska och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på 
samverkansområden baserade på den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför 
ny mandatperiod. Aktualiseringsprövning sker under 2024 samt under 
överenskommelsens sista år. Vid utvärderingen och aktualitetsprövningen 
förs dialog kring överenskommelsen i sin helhet, vad gäller arbetsformer 
och resultat samt dess finansiering och samverkansstruktur. 
Samverkansresultat och effekter på den regionala utvecklingen följs upp och 
utvärderas i huvudsak inom ramen för arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin och kommunernas verksamhetsuppföljning. 
 
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har 
skett i enlighet med det som framkommit under utvärderingsdialogerna 
under hösten 2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som 
genomfördes våren 2020. Resultaten av dessa utvärderingar visar på att 
upplevelsen för Västerbottens kommuner inom samverkansstrukturen är: 
-Samverkan har stärkts under 2019-2022 
-Strukturen är en god grund för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete 
-Likvärdighet i samverkan 
 
Beslutsunderlag 
Missiv om överenskommelse om samverkan 222-03-28 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 22 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 
Samverkansavtal för regional utveckling 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse om samverkan för 
regional utveckling 2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för 
regional utveckling. 
_____ 
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KSAU § 48 Dnr 2022/000075 
 
Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen 
för regional samverkan 
 
Ärende 
Revisionen har i sin granskning nr 3/2021 av samverkan för regional 
utveckling påtalat brister i regionens struktur för samverkan. Till följd av 
detta vidtar Region Västerbotten åtgärder under nuvarande mandatperiod. 
Åtgärderna berör även politiska organ inom samverkan för regional 
utveckling. Åtgärderna består i huvudsak av att Regionfullmäktige den 22 
februari antog en ny förtroendepersonsorganisation där det inrättas tre 
fullmäktigeberedningar som får uppdraget att jobba länsövergripande med 
följande frågor; 
 
 Beredning för kompetensförsörjning: Ska beskriva och föreslå långsiktiga 

åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna organisationen 
som för länet. 

 Demokratiberedningen: Ska föra medborgardialog i årliga tematiska 
arbeten utifrån fullmäktigebeslut. 

 Beredning för samverkan och regional utveckling: Ska jobba 
länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta 
primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling. 

 
Beredningarna inrättas från och med nästa mandatperiods början med 
undantag för "Beredningen för samverkan och regional utveckling" som 
inrättades redan den 22 februari. Till följd av detta avskaffades 
"beredningen för regional utveckling" och "beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning" och dess ledamöter entledigades den 1 mars.  
 
Varje kommun behöver ta ett beslut om att en delegation för utbildning 
inrättas samt välja en ledamot till delegationen. Region Västerbotten 
föreslår att representanten har god insikt om utbildningsområdet. 
Fullmäktige utser representant.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv om delegation för utbildning 2022-03-28 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 21 
Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och  kommunfullmäktige 
Vännäs kommun godkänner inrättandet av "delegation för 
utbildning" inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 
2019–2022. 
 
Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens 
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd 
primärkommunala beredningen och inrättas under 2022. 
_____ 
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KSAU § 49 Dnr 2022/000081 
 
Godkännande av tilläggshyra mellan Vännäs Fastigheter AB och 
vård- och omsorgsnämnden för inlastningsfunktion vid 
Äldrecenter i Vännäsby 
 
Ärende 
Vård- och omsorgsnämndens största äldreboende, Äldrecenter i Vännäsby, 
byggdes år 2009 men utan att hantera funktionen varumottagning. Det har 
inneburit ett problem för verksamheten då varor fraktats in genom 
huvudingången och frekvent förvarats i korridorer. Vännäs Fastigheter AB 
har tagit fram en lösning där en lastkaj och lastintag skissats in i vinkeln 
mellan de två huskropparna. 
 
Bedömd investering är 1,35 mkr och finansieras av Vännäs Fastigheters 
egna kassasflöde. Bedömd tilläggshyra beräknas dels som ett permanent 
hyrestillägg för ökade driftskostnader om 10 tkr samt dels som ett 
annuitetslån om 25 år och 5 % vilket blir en tilläggshyra om cirka 100 tkr per 
år. Den slutliga hyreskostnaden baseras på bolagets faktiska nedlagda 
kostnader vilket innebär att ovan indikerad hyresnivå kan förändras i båda 
riktningarna. Alla driftskostnader till investeringen kommer att hanteras av 
Vännäs Fastigheter AB. 
 
Enligt gällande delegationsordning ska kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta i hyresrelaterade frågor om löptiden överstiger 36 månader. Vård- 
och omsorgsnämnden ansvarar för hyreskostnaden samt tecknar avtal med 
Vännäs Fastigheter AB. Nämnden godkände hyresökningen i samband med 
en arbetsmiljöplan, vid sitt sammanträde den 13 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll vård- och omsorgsnämnden 2022-04-13, § 31 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2022-03-26 
Kostnadsberäkning, skiss 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lokalhyrestillägget mellan Vännäs Fastigheter AB och vård- och 
omsorgsnämnden för inlastningsfunktion vid Äldrecenter i Vännäsby 
godkänns. 
_____ 
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KSAU § 50 Dnr 2022/000064 
 
Nämndsinitiativ från Anders Nilsson, C, om omedelbara åtgärder 
för att säkra jordbruket 
 
Ärende 
Anders Nilsson, C, väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-22 
ett nämndinitiativ om åtgärder för att säkra jordbruket och därigenom 
krisberedskapen. I förslaget föreslås att kommunstyrelsen ska 
rekommendera plan- och miljönämnden att ta bort kostnaden för tillsyn av 
lantbruksföretag för 2022 samt avgifter för handläggning av ärenden utifrån 
miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk. Vidare innehåller initiativet 
ett förslag om att Vännäs kommun inom gällande avtal ökar mängden 
lokalproducerade livsmedel inom måltidsservice. Samtliga åtgärder föreslås 
ska finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 
  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 att 
delegera ärendet till arbetsutskottet att ta beslut om. Kommunstyrelsen 
uttryckte även sin oro över utvecklingen över lantbrukarnas situation. 
 
Kommunstyrelsen har önskat en snabb ärendeberedning och 
kommunstyrelseförvaltningen har därför valt att dela upp initiativet i två 
delar. Detta ärende hanterar endast förslagets delar om rekommendationen 
till plan- och miljönämnden. Förvaltningen tar inte ställning till om 
förslaget bör avslås eller bifallas, men menar att om arbetsutskottet beslutar 
att bifalla det så bör de överväganden som ligger till grund för beslutet 
tydliggöras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson 2022-04-11 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 33 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-03-28 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-03-21, § 38 
Nämndsinitiativ Anders Nilsson, C, 2022-03-21 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till Anders Nilssons, C, 
nämndinitiativ om att rekommendera plan- och miljönämnden att 
efterskänka kostnaden med mera utifrån att det berör 
livsmedelsproduktionen samt självförsörjningsgraden som är av vikt att den 
bibehålls. 
 
Jan Nilsson, M, föreslår bifall till Hans-Inge Smetanas, KD, förslag.   
 
Ärendets behandling 
Anna Frej, S och Anders Nilsson, C, deltar inte i ärendet på grund av jäv. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Hans-Inge 
Smetanas, KD, med fleras, förslag om att bifalla Anders Nilssons, C, 
nämndinitiativ.            forts
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Forts KSAU § 50 
 
 
 
Ordförande frågar arbetsutskottet hur det ställer sig till förslaget och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet bifaller initiativet från Anders Nilsson, C, om att 
rekommendera plan- och miljönämnden att efterskänka kostnaden för 
tillsyn av lantbruksföretag för 2022, avseende avgifter för tillsyn enligt 
miljöbalken samt avgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens 
ansvarsområde rörande lantbruk. Avgifterna för detta finansieras av 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel för 2022.  
 
Åtgärden motiveras av att de som berörs av taxan i huvudsak tillhör en i 
nuläget mycket utsatt näring med nära koppling till livsmedelsproduktion 
samt att det är av vikt att självförsörjningsgraden bibehålls.    
_____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/2b0e708e-cbdc-4ed3-a645-095452c693e5

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

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 17 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden Dette dokument indeholder 17 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/2b0e708e-cbdc-4ed3-a645-095452c693e5

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

www.vismasign.com


		2022-04-20T16:55:48+0000
	Visma Solutions Oy a7150e3aeb7fb047ebb5b3fd689a27df4b890ace


		2022-04-20T20:25:30+0000
	Visma Solutions Oy 74a398353fe5b4683abb5adb83172736fa458679


		2022-04-21T10:31:18+0000
	Visma Solutions Oy 8a831c9de14d5540006206273be92e5e7b836c0b


		2022-04-25T14:51:38+0000
	Visma Solutions Oy 04659e4b8fc1e73ca1acd0ce3121e94abe788845




