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KSAU § 109

Dnr 2021/000118

Länstransportsplanen
Ärende
Region Västerbotten har regeringens uppdrag att planera för den regionala
transportinfrastrukturen. I uppdraget ingår att ta fram en regional plan för
transportinfrastruktur som anger den gemensamma strategiska
inriktningen för hur länets transportinfrastruktur ska utvecklas under den
kommande tolvårsperioden 2022-2033. Planen ska bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling av länets transportinfrastruktur. Länstransportplanen
revideras normalt sett var fjärde år för att kunna möta nya och förändrade
behov utifrån utvecklingen av samhällsstrukturer samt färdigställande av
objekt.
Inför kommande planarbete ges kommunerna möjlighet att lämna förslag
till åtgärder i länets transportsystem inom det statliga regionala vägnätet för
att se vilka behov och prioriteringar respektive kommun har inom
områdena:
* Vägåtgärder
* Gång- och cykelvägar
* Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. rastplatser.
Åtgärderna delas upp i två delar, där punkt 1 avser "Åtgärder där objektet
redan utretts genom Trafikverkets metodik föråtgärdssvalstudie" och punkt
2 avser "Brister där objektet ännu ej utretts genom Trafikverkets metodik
för åtgärdsvalsstudie.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder. De
bygger i sin helhet på tidigare insända objekt i nuvarande Länstransportplan
med tillägg av gång- och cykelväg i Vännäsby som är
medfinansieringsprojekt.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Västerbotten
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren
Prioriteringslista över objekt till Länstransportplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Vännäs kommun vill poängtera trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
på korsningen väg 628/E12 i samband med byggnationen av gång- och
cykelbron över Vindelälven.
Kommunen lyfter även fram vikten av att ta med tågstopp för
passagerartrafik i Tväråbäck i önskade åtgärder. Om Länstransportplanen
inte är rätt forum för detta ska det inte ingå i kommunens remissvar. I övrigt
godkänns upprättat förslag till Vännäs kommuns prioriteringar i
Länstransportplanen och skickas till Region Västerbotten.
_____
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KSAU § 110

Dnr 2021/000139

Information om vintervägsundrehåll på enskilda vägar i
samband med ny upphandling av utförare av underhåll på
statliga vägar
Ärende
Trafikverket har genomfört en ny upphandling av vinterväghållning på de
statliga vägarna. Den forna entreprenören har i ett tilläggsavtal även skött
underhållet på de enskilda vägarna i samband med arbetet på de statliga
vägarna. Den nya entreprenören har inte varit beredd att ingå ett sådant
avtal.
Vännäs kommun har försökt att upphandla ny entreprenör för de enskilda
vägarna men har trots flera försökt inte fått in några anbud. Diskussioner
har nu förts med en entreprenör som är intresserad av detta, dock till en
högre kostnad än tidigare, 30 % högre för sandning, 37 % för snöröjning och
137 % högre kostnader för jourersättning än det gamla avtalet. Kostnaderna
beror framförallt på att den nya entreprenören inte även har de statliga
vägarna utan enbart de enskilda vägarna.
Den eventuella merkostnaden för detta kommer enligt reglementet att
hänvisas till vägföreningarna. Det statliga bidragen som vägföreningen får
täcker en del/hela kostnaden, beroende på behovet ett enskilt år, det vill
säga, väderleken.
Kommunstyrelseförvaltningen för en dialog med vägföreningarna angående
detta, samt med entreprenörer.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen om vintervägsunderhåll på enskilda vägar läggs till
handlingarna. Infrastrukturchef Christer Nygren ges i uppdrag att
fortlöpande delge arbetsutskottet information.
_____
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KSAU § 111

Dnr 2020/000109

Motion från Krister Andersson, MP, om miljö- och
hållbarhetssamordnare
Ärende
Den 3 juni 2020 inkom Krister Andersson, MP, med en motion där han
föreslår att Vännäs kommun tillsätter en tjänst som Miljö- och
hållbarhetsstrateg med ansvar att samordna och förankra frågor om miljö-,
klimat- och hållbarhet i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen
avslås då kommunfullmäktige avslog ett identiskt yrkande i juni 2021 i
samband med budgetomröstningen och ser därför inte att det finns någon
grund att föreslå ett annat beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-26, Daniel Theander
Motion 2020-06-03. Krister Andersson, MP
Förslag under sammanträdet
Anna Frej, S, föreslår att motionen avslås men vill poängtera att förslagets
tankar är bra och att det motiveras tydligare varför förslaget avslås.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsförslag från Anna Frej, S, där
det görs ett tillägg om varför förslaget avslås. Ordförande frågar
arbetsutskottet hur det ställer sig till förslaget och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med det.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Vännäs kommun anser dock att det kan vara värdefullt för kommunen att
ha en hållbarhetsstrateg och att förslaget är bra. Kommunen har dock
begränsade resurser. På kommunstyrelsens förvaltning behöver ett mindre
antal personer dela ett större antal roller mellan sig. De flesta av
arbetsuppgifterna som en hållbarhetsstrateg kan utföra förekommer redan
och utförs då av flera olika personer. Arbetet med den nya strategiska
planen som ska genomsyras av Agenda 2030 kommer att poängtera vikten
av att ALLA strävar mot ett hållbart samhälle. Beslutet bör inte kringskära
förvaltningarnas möjligheter att själva planera hur något ska utföras i mån
av tillgängliga resurser, i detta fall om en, eller flera, medarbetare ska utföra
arbetsuppgifter som en hållbarhetsstrateg kan ha.
_____
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KSAU § 112

Dnr 2021/000136

Kommunstyrelsens uppsikt över den kommungemensamma
nämnden för IT-kapacitetstjänster
Ärende
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt berättar Anna Frej, S, och
Anders Nilsson, C, ledamöter i den kommungemensamma nämnden för ITkapacitetstjänster om nämndens arbete.
Nämnden för IT- kapacitetstjänster är en gemensam nämnd med Skellefteå
och Umeå kommuner som ansvarar för lagring, virtualisering och backup
för kommunernas IT-verksamhet.
Protokoll från nämnden för IT-kapacitetstjänster meddelas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Reglemente nämnden för IT-kapacitetstjänster
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har följt upp nämnden för ITkapacitetstjänster.
_____
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KSAU § 113

Dnr 2021/000137

Lokal utvecklingsstrategi (Leader) Idériket Umeåregionen 2030 remiss och avsiktsförklaring.
Ärende
Idériket Umeåregionen 2030 har arbetat fram ett förslag till lokal
utvecklingsstrategi för att möjliggöra en ansökan till Jordbruksverket om att
bli ett Leaderområde under EU:s programperiod 2023-2030. Om strategin
blir godkänd av Jordbruksverket kommer den att lägga grunden för
landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som ska
förverkligas med stöd från idériket Umeåregionen 2030.
Den framtagna utvecklingsstrategin utgår ifrån det lokala perspektivet där
analys av områdets utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med
andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området ligger till grund
för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är
målen i strategin också utformade att rymmas inom målen för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.
Utvecklingsstrategin har nu skickats på remiss till bland annat Vännäs
kommun.
Beslutsunderlag
Remissversion av utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregion 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet diskuterar strategin och vilka punkter som bör ingå i
remissvaret. Kommunchef Karolina Johansson ges i uppdrag att
sammanställa dessa synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde, då
även avsiktsförklaring för Leaderstrategin ska behandlas.
_____
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KSAU § 114

Dnr 2021/000138

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam PAnämnd inom Umeåregionen
Ärende
Umeåregionens kommuner inrättade den 1 januari 2016 en gemensam
nämnd, Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av
personaladministrativa system, kallat PA-nämnden. Den gemensamma
nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa
system, som har upphandlats för den gemensamma nämnden, som avtal och
avtalsuppföljning mot leverantören, övergripande systemförvaltning,
applikationsdrift, server och databasdrift, driftmiljö (licenser och hårdvara),
vidareutveckling och personuppgiftsbiträde.
Örnsköldsviks kommun har beslutat att lämna den gemensamma nämnden.
Som en följd av detta ska kommunfullmäktige i de kvarvarande
kommunerna besluta om att anta uppdaterat reglemente och
samverkansavtal som ersätter tidigare avtal. Det nya reglementet och
samverkansavtalet är planerat att gälla från och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Protokoll PA-nämnden 2021-09-03
Förslag till reviderat reglemente, PA-nämnden
Förslag till reviderat samverkansavtal, PA-nämnden
Ursprungligt reglemente och samverkansavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Reviderat reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens
gemensamma nämnd för PA-system antas att gälla från och med den 1
januari 2022.
_____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/1dcd28c1-f633-4862-8cd3-0a41539a44a7

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-14

Sida
9(9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 115

Dnr 2021/000117

Offentliga kommunstyrelsesammanträden (öppet för
allmänheten)
Ärende
Enligt kommunallagen kap. 6 § 25 får en nämnd besluta att sammanträden
är offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. För ärenden som rör
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess får inte allmänheten
närvara. Kommunstyrelsen beslutade 2004 att införa öppna sammanträden
under en ettårig prövoperiod. Sedan dess har det inte tagits något beslut om
att fortsätta med öppna sammanträden, dock har de i praktiken varit öppna,
bland annat så har media tidigare år deltagit som åhörare. Detta har dock
inte skett de senaste åren (innan pandemin och digitala sammanträden).
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet i juni 2021 och
beslutade att återremittera ärendet för att utreda de praktiska
förutsättningarna för att eventuellt genomföra öppna sammanträden (det
vill säga, för allmänheten och media etc.) Kommunstyrelseförvaltningen har
nu utrett även den frågan och ser att det finns praktisk möjlighet för närvaro
av en mindre skara allmänhet, dock går det inte att avskärma åhörarna från
de förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns argument som talar både
för och emot öppna sammanträden, och förordar inte något av alternativen
mer. Däremot ser förvaltningen att sammanträden som i sin helhet
genomförs digitalt, inte är lika lämpliga för öppna sammanträden, främst då
det kan kräva mer personella resurser för att hantera tekniken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-09-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08 § 91
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.
Kommunstyrelsen ser gärna över möjligheten till andra alternativ för att öka
delaktigheten i den kommunala demokratin, när pandemin är över.
_____
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