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KSAU § 59

Dnr 2020/000008

Information/uppföljning om bostadsanpassning
Ärende
Enligt planeringen för kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
av sina verksamheter, så ska olika verksamheter följas upp under året i ett
förutbestämt årshjul som en del av internkontrollen.
Per Ericsson föredrar och besvarar frågor om kommunens arbete med
bostadsanpassning.
Beslutsunderlag
Presentation av bostadsanpassning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen och lägger
uppföljningen till handlingarna.
_____
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KSAU § 60

Dnr 2020/000072

Revisionsgranskning av bokslut och årsredovisning 2019 för
Vännäs kommun
Ärende
En granskning av årsredovisningen per 2019-12-31 för Vännäs kommun är
genomförd.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens delårsrapport har
upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Syftet med granskningen är
också att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt följer
kommunallag och kommunal redovisningslag, god redovisningssed, interna
regelverk och instruktioner samt fullmäktigebeslut.
Revisorerna delar kommunstyrelsens bedömning att det ekonomiska
resultatet endast delvis är förenligt med fullmäktiges finansiella mål om god
ekonomisk hushållning då inte samtliga nämnder visade en ekonomi i
balans. Revisorernas slutsats, utifrån den information som presenteras i
årsredovisningen, är att Vännäs kommun delvis uppnått verksamhetsmålen
2019.
Kommunstyrelsen har nu i uppgift att lämna ett svar på revisionens
synpunkter, kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett förslag till svar.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med revisorernas synpunkter och
avser att arbeta med frågorna under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Birgitta Samuelsson, 2020-04-14
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Förslag till svar till revisionsrapporten fastställs.
.
_____
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KSAU § 61

Dnr 2019/000191

Revisionsgranskning av kommunens underhåll av gator och VAledningar
Ärende
På uppdrag av Vännäs kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG
granskat kommunens rutiner kring underhåll av gator och VA-ledningar.
Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna
kontrollen avseende underhåll av gator och VA-verksamheten i viktiga delar
inte är tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har nu i uppgift att lämna ett svar på revisionens
synpunkter, infrastrukturavdelningen har lämnat ett förslag till svar.
Sammanfattningsvis så arbetar infrastrukturavdelningen med många av de
frågor som revisionen lyfter under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2020-04-14
Förslag till svar till kommunrevisionen
Revisionsrapport Gator och VA
Granskning av kommunens underhåll av gator och VA-ledningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Förslag till svar till revisionsrapporten fastställs.
_____
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KSAU § 62

Dnr 2020/000092

Underhåll av gator och cykelvägar
Ärende
Infrastrukturavdelningen har under 2019 gjort en inventering av
kommunens gator samt gång- och cykelvägar i tätorterna Vännäs och
Vännäsby. Inventeringen visar ett bristande underhåll om 50 miljoner
kronor för att komma upp till god standard. Görs ingenting kommer
kostnaden att öka med 1.1 miljoner kronor årligen.
Infrastrukturavdelningen har i investeringsbudgeten under extra stora
investeringar budgeterat årligen framgent för att komma till rätta med
standarden på vägnätet. För att kunna påbörja arbetet i år behöver
Infrastrukturavdelningen få besked om avsatta medel för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2020-04-27
Redovisning av genomförd inventering 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medel om 2,5 miljoner kronor avsätts under 2020 för underhållet av gator
samt gång- och cykelvägar.
_____

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sida
7(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 63

Dnr 2020/000091

Detaljplan Centrumplan
Ärende
Miljö- och byggavdelningen har tillsammans med Tyréns upprättat
granskningshandlingar inför antagande till ny detaljplan, Centrumplan, för
del av fastigheten VÄNNÄS 52:1 med flera. Beställare är Vännäs Kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Detaljplanens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på
trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planen möjliggör
även utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.
Antagande av detaljplanen ger möjligheten till att samtliga åtgärder inom
planeringen av Centrum kan genomföras samt att berörda markytor kan
användas ändamålsenligt, inklusive gemensamma ytor, utemiljö,
parkeringar, nya av in- och utfarter etc.
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen men kan anses ha ett allmänt
intresse varför utökat planförfarande har tillämpats.
Plan- och miljönämnden har beslutat att ge nämndpresidiet i uppdrag att
besluta om bifall av detaljplanen när antagandehandlingarna är framtagna,
under förutsättning att granskningsskedet inte föranlett större förändringar,
av principiell beskaffenhet. Ärendet kommer sedan att tas vidare för beslut
av kommunfullmäktige.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj kommer
antagandehandlingarna att presenteras.
Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse
Plankarta granskningshandling
Planbeskrivning granskningshandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen läggs till handlingarna.
.
_____
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KSAU § 64

Dnr 2019/000106

Naturvårdsplan för Vännäs kommun
Ärende
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-03-26 § 24 beslutat att en
Naturvårdsplan ska tas fram som ett tematiskt tillägg till ÖP 2017-2030.
Ett utkast till planen har varit ute på samrådsremiss under perioden 201906-10 till 2019-08-31 med förlängning till 2019-09-30. Yttranden under
remisstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse där synpunkter har
bemötts och relevanta synpunkter har implementerats i planen. Under
perioden 2020-02-03 till 2020-04-04 har Naturvårdsplanen varit utställd
för granskning. Yttranden under utställningstiden har sammanställts i ett
utlåtande där relevanta synpunkter vävts in i planen.
Naturvårdsplanen är klar för antagande av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Malin Österlund, 2020-04-16
Naturvårdsplan för antagande
Utlåtande utifrån granskningsyttranden
Länsstyrelsens yttrande över naturvårdsplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Naturvårdsplan, tematiskt tillägg till ÖP 2017-2030, antas.
_____
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KSAU § 65

Dnr 2019/000164

Bygdeavgiftsmedel 2020
Ärende
Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och
förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter. Syftet med bygdemedlen
är främst att motverka skador som vattenregleringen i älvarna medfört/kan
medföra, till exempel uppbyggnad av vallar. I oktober 2019 fastställde
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020 års handlingsplan. Handlingsplanen
ligger till grund för beslut i ärendet.
9 ansökningar har kommit in för 2020 års fördelning. Kommunens
disponibla ram för bygdemedel är 1 286 163 kr detta år. Ansökningar i prio 1
– Skydd mot skador och faror med anledning av regleringen av Umeälven
samt prio 2 - Medfinansiering av projekt, samhälls- och
näringslivsutveckling och kompetensinsatser omfattar tillsammans 2 032
305 kr. Ansökningarna som hör till prio 2 har tagits separata beslut om att
de ska täckas av bygdemedel för respektive år.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att inga medel delas ut till
prio 3, samt att underskottet för prio 1 intecknas på nästa års fördelning av
bygdemedel, något som är tillåtet under särskilda omständigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Susanna Siljetun, 2020-04-23
Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2020
Sammanställning av ansökningar
Lag 1998:812 med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av bygdemedel ges till prio 1 - Invallning Brån, Strand, Berg med
813 858 kr och prio 2 – medfinansiering av offentliga projekt med 472 305
kr enligt sammanställning. Dessutom intecknas 746 142 kr av 2021 års
bygdemedel till prio 1 - Invallning Brån, Strand, Berg.
_____
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KSAU § 66

Dnr 2020/000096

Utvecklingsbidrag till föreningar
Ärende
14 föreningar har sökt utvecklingsbidrag 2020. Totalt finns det 150 000
kronor att fördela.
I ansökan ska anges: ändamålet som bidraget avser, vilken betydelse detta
ändamål har för föreningens verksamhet i stort, sökt belopp, övrig
finansiering samt följderna om hela det sökta beloppet inte beviljas.
I bedömningen av ansökningarna tas hänsyn till hur ändamålet
överensstämmer med målbilden i bidrags- och uthyrningsreglementet och
med kommunens strategiska mål i övrigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Peter Lundström 2020-04-26
Sammanställning utvecklingsbidrag
Förslag under sammanträdet
Ulf Eriksson, C, yrkar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag med
följande ändringar:
Vännäs demensförening 15 000 kronor
Vännäs Riksteaterförening 25 000 kronor
Tväråbäcksbygdens Intresseförening 10 000 kronor
Leif Andersson, S, yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Ulf Erikssons ändringsförslag.
Ordförande frågar arbetsutskottet hur det ställer sig till förslaget och finner
att det beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas enligt sammanställning.
Reservation
Ulf Eriksson, C, och Anders P Nilsson, C, reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
_____
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KSAU § 67

Dnr 2020/000097

Drifts- och lokalbidrag
Ärende
27 föreningar har sökt driftbidrag 2020. Totalt finns det 300 000 kronor att
fördela.
Föreningar som äger och sköter anläggning/byggnad eller hyr
lokal/anläggning inom Vännäs kommun, kan ansöka om driftsbidrag
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Peter Lundström, 2020-04-26
Sammanställning drifts- och lokalbidrag
Ärendets behandling
Anders Nilsson, C, deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Ulf Eriksson, C, träder in som justerare för ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Fördelning av driftbidrag beslutas enligt sammanställning.
_____
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KSAU § 68

Dnr 2020/000093

Försäljning av fastigheten Vännäs Tränaren 8
Ärende
I detaljplan för norra delen av Älvdalaområdet ges möjligheter att uppföra
60-70 lägenheter i ett naturskönt läge invid Umeälven.
Vännäs Fastigheter AB önskar förvärva fastigheten Tränaren 8 för att där
etappvis uppföra hyreslägenheter. Utifrån kommunens taxa har
köpeskillingen för fastigheten bestämts till 2 850 000 kronor med tillträde
2020-06-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg, 2020-04-24
Kartunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Vännäs kommun försäljer fastigheten Vännäs Tränaren 8 till Vännäs
Fastigheter AB.
_____
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KSAU § 69

Dnr 2020/000053

Avsiktsförklaring för Umeåregionen
Ärende
Umeåregionens regionråd, URR, har arbetat fram en ny avsiktsförklaring
för regionens samarbete. Den befintliga avsiktsförklaringen är från 1993
varpå det finns ett behov av att det revideras. Den befintliga
avsiktsförklaringen har legat som grund för den nya.
Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt och
fördjupat samarbete för utveckling och effektivisering. Det föreslagna
dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i Umeåregionens
kommunchefsgrupp. Beslut om avsiktsförklaring ska fastställas i samtliga
ingående kommuner av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.
Bedömningen är att det räcker att kommunstyrelsen antar
avsiktsförklaringen för Vännäs kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2020-03-23
Förslag till avsiktsförklaring 2020 för Umeåregionen
Gällande avsiktsförklaring för Umeåregionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Vännäs kommun antar ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i
samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”.
Dokumentet ersätter tidigare avsiktsförklaring.
_____
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KSAU § 70

Dnr 2020/000083

Bekräftelse av borgenförbindelse, regressavtal och
garantiförbindelse gentemot Kommuninvest
Ärende
Vännäs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Samtliga
medlemmar har tecknat både borgensförbindelse och regressavtal och ett
garantiavtal med Kommuninvest. Borgensförbindelsen utfärdades 2007 och
bekräftades 2016. Regress- och garantiavtalen undertecknades 2011. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år och måste därför förnyas.
Enligt regler om preskription riskerar regress- och garantiavtalen att även
de bli ogiltiga efter tio år. Vännäs kommun behöver fatta beslut om att
avtalen fortfarande är gällande, innan de gamla riskerar att löpas ut, om
kommunen ska kvarstå med sitt medlemskap i Kommuninvest ekonomisk
förening.
För att ha en bättre överblick framöver föreslår Kommuninvest att ny
giltighet för såväl avtalen som borgensförbindelsen fattas samtidigt, så att
de har samma giltighetstid, trots att borgensförbindelsen har lång giltighet
kvar.
Alla medlemmar i Kommuninvest måste ta ett nytt beslut med samma
lydelse. I förslaget till beslut framgår det beslut som behöver tas av
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Birgitta Samuelsson, 2020-04-16
Begäran från Kommuninvest ekonomisk förening
Tidigare tecknad borgensförbindelse, 2007
Tidigare tecknade regress- och garantiavtal 2011
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Vännäs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26
januari 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Vännäs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (Publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Vännäs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Vännäs kommun bekräftar regressavtalet undertecknat av Vännäs kommun
den 5 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenär skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelse, alltjämt gäller.
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Vännäs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Vännäs
kommun den 5 september 2011, vari Vännäs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för Vännäs
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
_____
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KSAU § 71

Dnr 2020/000005

Internkontrollplan för kommunstyrelsen
Ärende
Enligt kommunens policy för internkontroll ska varje nämnd ha en egen
internkontrollplan. En plan har upprättats för kommunstyrelsen med
förslaget att den ska gälla 2020. Uppföljning av planen sker årligen. Planens
upprättande bygger på en genomförd risk- och konsekvensanalys.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2020-01-16
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 antas.
_____
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KSAU § 72

Dnr 2019/000097

Program för uppföljning av privata utförare - mål och riktlinjer
2019-2022
Ärende
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 3 § ha ett program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. Programmet ska antas för varje mandatperiod. Vännäs
kommun har inte haft något program varpå kommunledningskontoret tog
fram ett förslag för mandatperioden 2019-2022
Förslaget blev återremitterat av kommunstyrelsens arbetsutskott för att
arbeta in den egna verksamheten i programmet.
Kommunstyrelseförvaltningen lägger nu fram ett reviderat förslag som
tydligare betonar att grundprinciperna för uppföljning gäller all verksamhet
som kommunen är huvudman för.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse återremiss Daniel Theander, 2020-04-16
Förslag till program för uppföljning av privata utförare
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2019-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Program för uppföljning av privata utförare – mål och riktlinjer 2019-2022
antas.
_____
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KSAU § 73

Dnr 2020/000073

Riktlinjer för donation - mottagande av gåva
Ärende
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till en övergripande
riktlinje för donationer (mottagande av gåva) inom Vännäs kommun, då det
saknats ett sådant dokument. Detta dokument ska syfta till att tydliggöra var
beslutanderätten ligger samt även vad Vännäs kommun som mottagare ska
ha övervägt innan en donation till kommunen.
I korthet innebär riktlinjerna att varje nämnd har rätt att inom sitt
verksamhetsområde besluta om en donation ska tas emot eller inte. De
överväganden som bör göras finns med och är exempelvis om det innebär
några merkostnader, juridiska aspekter och om gåvan är etisk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2020-04-03
Förslag till riktlinjer för donation
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för donationer fastställs.
_____
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KSAU § 74

Dnr 2019/000060

Medborgarförslag från Lars Åke Gustavsson och Lena Lindh om
nya biografstolar
Ärende
Kommunfullmäktige har överlämnat två medborgarförslag, från Lars Åke
Gustavsson och Lena Lindh, angående utbyte av stolarna i biografsalongen i
medborgarhuset till kommunstyrelsen. Ett liknande förslag behandlades
2016 av barn- och utbildningsnämnden som då uppskattade kostnaden till
cirka 500 000 kronor
Arbete med att förbättra biografen pågår kontinuerligt. Under 2019 har ett
nytt ljudsystem installerats. Dessutom har möjligheterna till utbildning och
konferens förbättrats. De här förbättringarna har slutfört det sedan 2010
pågående projektet att digitalisera biografen, något som tidigare har skjutits
upp av ekonomiska skäl. Med anledning av detta finns det i nuläget inte
möjlighet att byta ut biografstolarna till den förväntade kostnaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Åke Gustavsson
Medborgarförslag från Lena Lindh
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2020-04-03
Tjänsteskrivelse barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-05
Förslag under sammanträdet
Ulf Eriksson, C, yrkar att ett eventuellt utbyte av biografstolar får prövas i
samband med fastställande av investeringsbudgeten för perioden 2022.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Leif Andersson, S, yrkar bifall till Ulf Erikssons förslag.
Viktoria Lapinniemi, V, yrkar bifall till Ulf Erikssons förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Ett eventuellt utbyte av biografstolar ska prövas i samband med
fastställande av investeringsbudgeten för perioden 2022. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
_____
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KSAU § 75

Dnr 2020/000035

Medborgarförslag från Ulf Müller om verksamhetsområde VABrån
Ärende
Ulf Müller inkom den 2 mars 2020 med ett medborgarförslag om att
upphäva beslut om verksamhetsområde Va-Brån (vatten- och
avloppsverksamhet) som kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 93.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 april 2020 att medborgarförslaget får
väckas och överlämnade förslaget till kommunstyrelsen att fatta beslut om.
Beslutet om att fastställa verksamhetsområde för VA-Brån överklagades av
Leif Johansson och Ulf Müller till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
avslog överklagandet i dom 2019-06-04.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget om att
upphäva verksamhetsområde VA-Brån, som beslutades i november 2015,
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, Tore Forsberg, 2020-04-17
Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-06 § 48
Medborgarförslag samt komplettering från Ulf Müller, 2020-03-02, 200203-08
Domar/Beslut från förvaltningsrätten i Umeå, ärende 3430-18,
Kammarrätten i Sundsvall, ärende 1821-19 samt Högsta
förvaltningsdomstolen, ärende 6557-19
Beslut kommunfullmäktige 2014-06-09 § 64, 2015-11-23 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
_____
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KSAU § 76

Dnr 2020/000094

Remiss Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 20202030
Ärende
Region Västerbotten har skickat ut ett förslag till Regional
utvecklingsstrategi, RUS, 2020-2040. Den regionala utvecklingsstrategin är
det övergripande verktyget för länets samlade utvecklingsarbete. Strategin
tas fram i dialog med aktörer från offentlig, privat och frivillig sektor, och är
aktörernas gemensamma målbild och strategi för att nå målen.
De regionala utvecklingsstrategierna är en central del i det svenska och
europeiska regionala tillväxtarbetet. Lagen om regionalt tillväxtarbete
(2010:630) slår fast att varje län ska ha en regional utvecklingsstrategi och
att den ska bidra till att uppnå målen för den nationella regionala
tillväxtpolitiken och vara basen för strategier, planer och finansiering inom
det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik.
Den slutliga strategin ska vara ett verktyg som säkrar en samsyn på länets
utmaningar och möjligheter, ett kunskapshöjande dokument som ökar
förståelsen för länets diversitet, möjligheter och utmaningar. Den regionala
utvecklingsstrategin ska ge en möjlighet att samlas och gemensamt möta
utmaningarna samt också vara ett sätt att fokusera resurserna och ge en
riktning för finansieringen av olika utvecklingsinsatser.
Arbetet med strategin har pågått en tid och förslaget ska fastställas i höst.
Svar på remissen ska lämnas till Region Västerbotten senast 10 juni.
Umeåregionen kommer i möjligaste mån att samordna remissvaren. Umeå
kommer vara ”skrivande” part men det är viktigt att Vännäs kommun ger
inspel på vad kommunen anser är viktigt att trycka på i ett svar. Därför
diskuteras förslaget till remiss på arbetsutskottet 5 maj. Synpunkter och
tankar tas med till Umeåregionens skrivargrupp. Utkast från Umeå
kommun kommer runt 11-13 maj för att sedan beslutas på kommunstyrelsen
18 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2020-04-27
Missiv remiss Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RUS Västerbottens län 2020-2030
PPT remiss RUS
Analys av regionala prioriteringar
E-post remiss
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Till protokollet noteras att arbetsutskottet har diskuterat förslag till
Regional utvecklingsstrategi och att synpunkter lämnade vid (forts.)
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(forts § 76)
sammanträdet tas med i förslaget till remissvar. Ärendet kommer att
återkomma till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.
_____
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KSAU § 77

Dnr 2020/000095

Elektrifiering av Västbotniabanan - synpunkter på förstudie
Ärende
Blå Vägens styrelse har översänt rapporten ”Förstudie av elektrifiering
järnvägen Hällnäs-Lycksele-Storuman” till samtliga kommuner som ingår i
Blå Vägens samarbete. Önskemålet från styrelsen är att kommunerna ska
inkomma med synpunkter på rapporten och de rekommendationer som den
föreslår.
Kommunstyrelseförvaltningen vill stämma av frågan med arbetsutskottet
innan kommunen lämnar svar till Blå Vägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2020-04-27
Förstudie elektrifiering av järnvägen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Till protokollet noteras att arbetsutskottet har diskuterat förstudien av
elektrifiering av järnvägen Hällnäs-Lycksele-Storuman. Arbetsutskottet
ställer sig i grunden positiva till satsningen men detta ska ske utan ökad
finansiering från kommunerna. I första hand bör projektet finansieras
genom regionala medel. Karolina Johansson får i uppdrag att besvara Blå
Vägen.
_____
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