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Jan Nilsson (M)

Tjänstgörande ersättare
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Ordförande Anna Frej
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KSAU § 51

Dnr 2021/000139

Vintervägsunderhåll på enskilda vägar som kommunen sköter
om - slutreglering 2021
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. Detta har inneburit att kostnaden för att sköta vinterunderhållet på
enskilda vägar har stigit avsevärt vilket blivit en extra börda för
vägföreningarna.
Mot bakgrund av detta avsatte kommunen ytterligare 600 000 kronor till
enskilda vägar men till dags dato är inget bestämt exakt hur dessa medel ska
fördelas, om det endast ska avse vägar som kommunen sköter eller om det
ska gälla alla enskilda vägar. För att kunna slutreglera 2021 års kostnader
behövs ett beslut kring vägarna kommunen sköter och förslaget är att
höstens jourersättning betalas av kommunen och inte vägföreningen. För
övriga vägar är bidragen redan utbetalda då vägföreningarna som sköter det
själva ska betala sina entreprenörer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren, 2022-04-25,
Uträkning kostnader
Ärendets handläggning
Anders Nilsson, C, och Erik Fastevik, C, är jäviga och deltar inte i
handläggningen eller beslutet av detta ärende. Jan Nilsson, M, är justerare
på detta ärende.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Slutreglering av enskilda statsbidragsvägar 2021 som kommunen sköter om
avseende vinterunderhåll är att höstens jourersättning betalas av
kommunen och finansieras av de extra medel som är tillskjutet
verksamheten.
Under 2022 tas beslut om hur extra avsatta medel om 600 000 kronor ska
fördelas för kommande år.
_____
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KSAU § 52

Dnr 2022/000007

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet: Gator och vägar
Ärende
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022 görs en
uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet gator och vägar. Gatu- och
va-chef Christer Nygren deltar och redogör för verksamheten samt dess
ekonomiska utfall.
Vinterunderhållet har de senaste åren haft ett negativt utfall vilket lett till att
underhåll på andra delar har fått stå tillbaka för att kunna hålla budet.
Under 2021 var vintervägsunderhållet ca 800 tkr minus jämfört med
budget. Budgeten 2022 är utökad med 1 mkr för vintervägsunderhåll vilket
möjliggör mer underhåll på parker och lekparker som blivit eftersatt. Årets
vinterunderhåll har även hittills varit gynnsamt ekonomiskt med färre
plogningar och färre sandningar. Utfallet på årsbasis är dock även beroende
av hur höstens och den tidiga vinterns väder blir.
Aktuella investeringar inom gatu-området är gatan på Bjällerkransen som
ska byggas om, fortsatt ombyggnation enligt Centrumplanen och fortsatt
beläggning av gator. En ny lekplats, som även är tillgänglighetsanpassad,
byggs på kvarteret Kvarnen i Vännäsby.
5 mkr årligen har avsatts som ett eget projekt för upprustning av gator och
gång- och cykelbanor och arbetet fortsätter enligt den planen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Uppföljningen av gator och vägar läggs till handlingarna.
_____
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KSAU § 53

Dnr 2020/000172

Medborgarförslag från Henrik Lindberg om belysning till
lekplatsen vid Stamvägen
Ärende
Henrik Lindberg inkom den 29 oktober 2020 med ett medborgarförslag om
att sätta upp belysning på lekplatsen vid Stamvägen på Lägret i Vännäs.
Enligt förslagsställaren är parken välbesökt och populär och belysning
skulle ge en hög samhällsnytta till en låg kostnad.
Lekplatsen på Stamvägen blev upprustad för några år sedan. På lekplatsen
finns det idag tre olika lek- och klätterställningar, två gungställningar, en
rutschkana, bänkbord att sitta vid och ytor för fri lek. Runt om lekplatsen
går Stamvägen, Grenvägen och Envägen, samtliga upplysta av vägbelysning.
I den här typen av ärenden menar kommunstyrelseförvaltningen att det i
regel är bäst att ta ett samlat grepp. Istället för att besluta om åtgärder för
en enskild lekplats är det bättre att besluta om en plan för alla kommunens
lekplatser för att se till att åtgärder sker på rätt plats. I dagsläget finns det
ytterligare tre öppna medborgarförslag som gäller liknande ämnen.
Förvaltningen har dock inte haft möjlighet att prioritera en utredning av alla
kommunens lekplatser. Då det har gått ett och ett halvt år sedan Lindberg
skickade in medborgarförslaget så har förvaltningen ändå utrett förslaget
separat. Investeringskostnaden för att sätta upp belysning beräknas till 60–
80 tkr inklusive markarbete.
Förvaltningen tar inte ställning till om förslaget bör bifallas eller avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-04-25
Karta samt bild lekplatsen vid Stamvägen
Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-07, § 128
Medborgarförslag, Henrik Lindberg, 2020-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget bifalls. 80 000 kronor avsätts från budgetposten Gatugenerellt.
_____
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KSAU § 54

Dnr 2021/000173

Medborgarförslag från Anette Lundmark om
utsiktsplats/grillplats vid "älvsmötet" - Ume- och Vindelälven
Ärende
Anette Lundmark inkom den 26 oktober 2021 med ett medborgarförslag om
att göra en öppen plats med till exempel en grillring och sittbänkar vid
"älvsmötet" mellan Vindelälven och Umeälven. Kommunfullmäktige
beslutade att väcka medborgarförslaget och överlämna det till
kommunstyrelsen vid sitt sammanträden den 6 december 2021.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och bedömer att förslaget
ligger helt i linje med kommunens översiktsplan och förvaltningens planer
på att utveckla området. Vidare gör förvaltningen samma bedömning som
förslagsställaren att det skulle bli uppskattat för både medborgare och
besökare bland annat utifrån den nära kopplingen till riksintresset
Vindelälven som även är biossfärsområde.
Kommunen arbetar med olika insatser för att utveckla strandpromenaden
som helhet men det finns i dagsläget inga medel avsatta specifikt för
älvsmötet. Kommunen äger inte heller all mark i området. Därför är det
osäkert när nästa steg kring älvsmötet kan tas. Vissa åtgärder kan möjligtvis
göras inom ramen för det arbete som förvaltningen redan bedriver för att
utveckla strandpromenaden, men det kan behövas ekonomiskt anslag om
det ska bli ett snabbare resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-04-26
Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-06, § 104
Medborgarförslag, Anette Lundmark, 2021-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget bifalls och tas med i planeringen av utvecklingen av
älvsmötet/rompa, som sker när medel finns eller har anvisats särskilt.
_____
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KSAU § 55

Dnr 2022/000045

Motion från Sofia Blomquist, C, med fler, om jämställt
försörjningsstöd
Ärende
Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Monica Wahlström, L, och HansInge Smetana, KD, inkom den 9 februari 2022 med en motion om jämställt
försörjningsstöd, det vill säga, att grundregeln ska vara att utbetalning av
försörjningsstöd ska ske till båda parters konton i familjer där två parter
söker stöd. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28
februari att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden som nu har
utrett den.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår bifall till motionen. Förvaltningen
menar att det är en till synes okomplicerad aktivitet som kan bidra till ökad
ekonomisk jämställdhet samtidigt som kommunen genom att konsekvent
utbetala försörjningsstödet jämställt kan bidra till att motverka ekonomiskt
övertag för den som vill utöva makt över sin partner. Genom jämställt
försörjningsstöd får även nyanlända kvinnor i behov av försörjningsstöd
tillgång till egna pengar vilket bidrar till en mer jämställd integration.
Det har inte heller framkommit några resursmässiga hinder för att utbetala
försörjningsstödet jämställt
Beslutsunderlag
Protokoll vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-13, § 26
Tjänsteskrivelse Ulrica Westerlund, 2022-03-16
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-28, § 12
Motion, Sofia Blomquist, C, med flera, 2022-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Motionen om jämställt försörjningsstöd bifalls. Vård- och omsorgsnämnden
ges i uppdrag att upprätta rutiner för utbetalning av jämställt
försörjningsstöd.
_____
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KSAU § 56

Dnr 2022/000039

Deltagande i Vännäs-galan 2022
Ärende
Vännäsgalan 2022 genomförs fredagen den 6 maj. Kommunen är
medarrangör till galan där bland annat kommunens näringslivspris delas ut
till ett företag i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den högsta politiska ledningen,
det vill säga, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande (kommunalråd) samt oppositionsrådet representerar Vännäs
kommun under Vännäsgalan. Då det innebär en kostnad i form av biljetter
behöver ett beslut tas om deltagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lena Carneland, S, ordförande i kommunfullmäktige, Anna Frej, S,
ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd, samt Anders Nilsson,
C, oppositionsråd, representerar Vännäs kommun på Vännäsgalan 2022.
_____
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KSAU § 57

Dnr 2022/000008

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet: Renhållning
Ärende
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2022 görs en
uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet renhållning.
Renhållningschef Inger Olofsson deltar och redogör för verksamheten samt
dess ekonomiska utfall.
Bland annat redogör hon för att prognosen på årsbasis är svår att göra, även
om utfallet för första kvartalet har ett positivt resultat om +0,2 mkr (som
beror på att fakturor till hushåll är ojämnt fördelade över året). De
upphandlade avtalen har nu indexökningar månadsvis, som bland annat
beror på kraftigt ökade bränslekostnader.
Sluttäckning av deponin är i stort sett klar. Den påbörjades under våren
2021. 15,6 mkr har avsatts för detta från renhållningstaxan varav 9,2 mkr
hittills förbrukats för sluttäckningen. Kvarvarande arbete är bland annat att
så gräs, dokumentation, flygfotografering samt efterkontroller av deponin i
30 år.
Kommande utmaningar för renhållningsverksamheten är bland annat det
kommunala insamlingsansvaret för returpapper som nyligen är påbörjat och
där intäkterna från producenterna inte kommer att täcka kommunens
kostnader samt vad som kommer att hända med övriga förpackningar? Det
är ökade krav på redovisning av avfallsfraktioner vilket leder til ökade
administrativa kostnader, det är oklart vad de kommande kostnaderna för
utsläppsrätter för förbränning av avfall kommer att vara samt en ökad
brottslighet på bland annat återvinningscentralen. Brottsligheten innebär
att avfall som kommunen säljer för återvinning (till exempel vissa metaller)
stjäls och därmed förlorar kommunen intäkter.
Kommande upphandlingar inom området är förbränning av avfall, metaller,
matavfall samt borttransport och behandling av krossat trä.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Uppföljningen av renhållningsverksamheten läggs till handlingarna.
_____
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KSAU § 58

Dnr 2022/000083

Framtiden för serviceresor inom länet
Ärende
Regionala utvecklingsnämnden inom Region Västerbotten har gett
Länstrafiken i Västerbotten AB i uppdrag att utreda möjligheterna att
bedriva serviceresor i egen regi. Beställningscentralen för serviceresor har
sedan 1 januari 2021 ansvar för att samordna sjukresor samt färdtjänst,
riksfärdtjänst, anropsstyrd allmän kollektivtrafik och övriga resor inom
ramen för beställningscentralens uppdrag. Länstrafiken har även att
upphandla trafikavtal för serviceresor inom ramen för
beställningscentralens uppdrag.
Länstrafiken i Västerbotten AB har utifrån uppdraget att upphandla
trafikavtal för serviceresor under hösten av 2021 och början av 2022
genomfört sådan upphandling. Upphandlingen har dock efter att anbud
inkommit avbrutits till följd av kraftigt ökad kostnadsnivå som gjort att
inkomna anbud ej varit möjliga att anta. Orsak till den kraftigt ökade
kostnadsnivån kan delvis kopplas till en bristande konkurrens.
Utifrån den bristande konkurrensen och kostnadsutvecklingen behöver
möjligheterna att bedriva trafiken i egen regi utredas.
Utredningen ska bland annat omfatta: möjliga organisatoriska lösningar,
samverkansmöjligheter med ambulansverksamheten, ekonomiska effekter
både på organisationen/kommunerna samt konsekvenser för lokala
serviceföretag.
Vännäs kommun har fått förfrågan om att ge sina synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett ärendet utan vill lyfta det för
diskussion i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet diskuterar olika synpunkter på ärendet och uppdrar till
kommunchef att ta med sig dessa frågor till Regionala utvecklingsnämnden.
Som sammanfattning kan noteras att arbetsutskottet kan förstå
problematiken men ändå kan känna viss skepsis mot förslaget.
_____
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