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KSAU § 7 Dnr 2021/000185 
 
Remiss från Trafikverket: Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 
 
Ärende 
Trafikverkets förslag till Nationell transportplanen för åren 2022–2033 har 
skickats till kommunens för remiss. Vännäs kommun har tidigare getts 
möjlighet att lämna synpunkter på den kommande planen, vilket gjordes i 
januari 2021 tillsammans med Umeåregionen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Vännäs kommun hänvisar till 
tidigare lämnat yttrande från 2021-01-28.  
 
Utöver kommunens eget yttrande har föreningen Blå Vägen, där Vännäs 
kommun ingår, fått i uppdrag att ta fram ett gemensamt yttrande för Umeå, 
Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner. Skrivelsen kommer 
att belysa: 
 
 Angeläget med satsningar i hela landet 
 Modernisering av Tvärbanan Hällnäs-Storuman 
 E12 som länets livsnerv 
 Vidmakthållande, det vill säga vårda, befintliga anläggningar 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen ställer sig bakom Blå 
vägens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Blå vägens yttrande, Christer Nygren, 2022-02-07 
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren, 2022-02-07 
Bilaga: Umeåregionens gemensamma yttrande från 2021-01-28 
Remiss: Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
2022-2033 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Vännäs kommun hänvisar till tidigare lämnat yttrande från Umeåregionen 
2021-01-28 samt ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från 
föreningen Blå vägen avseende remiss till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 
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KSAU § 8 Dnr 2022/000037 
 
Remiss på förslag till Länstransportplan 2022-2033 
 
Ärende 
Vännäs kommun har från Region Västerbotten fått en inbjudan att svara på 
förslaget till Länstransportplan för Västerbotten 2022–2033. 
 
Så sent som september 2021 gjorde kommunen inspel till 
Länstransportplanen som behandlades i arbetsutskottet 2021-09-14 § 109. 
Inspelet är samma objekt som kommunen framfört som viktiga åtgärder 
genom tidigare inspel i Länstransportplanen.  
 
I förslaget till Länstransportplan för åren 2022–2033 finns endast 2 objekt 
med inom Vännäs kommun. Dessa är Vännäsby skola som det i planen 
2030–2033 finns avsatt 2 miljoner kronor i kollektivtrafikåtgärder för, samt 
gång- och cykelväg längs Umevägen i Vännäsby, dock är denna åtgärd vare 
sig tidsatt eller upptaget med medel. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser det därför angeläget att kommunen 
återigen pekar ut de åtgärder som kommunen anser är mest prioriterade. 
Dessa är:  
 
 Gång- och cykelväg  E12-Nöjesgatan i Vännäsby 
 Gång- och cykelväg i Brån 
 Centrumåtgärder i Vännäs centrum 
 Tågstopp för passagerartrafik i Tväråbäck 
 
Utöver kommunens eget yttrande har föreningen Blå Vägen, där Vännäs 
kommun ingår, fått i uppdrag att ta fram ett gemensamt yttrande för Umeå, 
Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen ställer sig bakom Blå 
vägens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse om Blå vägens yttrande, Christer Nygren, 2022-02-07 
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2022-02-07 
Förslag till remissvar 
Remissförslag till Länstransportplan 2022-2033 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Upprättat förslag till remissvar fastställs och sänds till Region Västerbotten.  
 
Vännäs kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från 
föreningen Blå vägen avseende remiss på förslag till länstransportplan 
2022-2033. 
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KSAU § 9 Dnr 2022/000007 
 
Uppföljning av KS verksamhet - VA 
 
Ärende 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 februari 2022 gör 
infrastrukturchef Christer Nygren en uppföljning av VA-verksamheten 
under 2021. Prognosen för verksamheten är ett mindre överskott om 1 mkr, 
som bland annat beror på att det har skett färre läckor än normalt under 
året, det har varit 4-5 stycken lite större läckor.  
 
Det sker löpande investeringar under åren, varav den största har varit att 
bygga ihop vatten- och avloppsledningarna vid övre ravinen, förbi 
Mariakapellet, med det ledningarna under den flyttade vägen. Den 
investeringen har varit ca 300 tkr. 700 tkr har även investerats i 
reningsverket, bland annat har det bytts pumpar, rör, renspress genomförts 
översyn av övervakningssystemen, 
 
Under 2022 kommer verksamheten att fortsätta arbetet med biologisk 
rening, ärendet är nu ute på samrådsremiss. I Önskanäs finns det numera 
två pumpar igång för dricksvatten vilket minskar sårbarheten då 
sannolikheten att båda pumpar slutar fungera samtidigt är mindre.  
 
Det finns investeringsbehov inom VA, och avdelningen bygger om allt 
eftersom, samtidigt som det finns stort nybyggnadsbehov i samband med att 
nya tomter tas fram. I ombyggnationer är prioriteringen att bygga bort de 
delar där det saknas alternativ för att ta hand om dagvatten, behovet 
uppkommer framförallt vid stora regnskurar, då det blir ett enormt tryck på 
reningsverket när dagvattnet (tex regn) blandas med spillvatten (från 
fastigheters avlopp). Under året kommer avdelningen att gå ut med 
information till fastighetsägare med önskemål om att de ska ansluta sig till 
dagvattensystem där det finns sådana.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar att de gjort en uppföljning av VA-verksamheten 
under 2021.  
_____ 
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KSAU § 10 Dnr 2022/000036 
 
Tolkning av arvodesreglementet - Erik Fastevik, C 
 
Ärende 
Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vännäs kommun, även 
kallat arvodesreglementet, reglerar rätten till ersättning för uppdrag som 
förtroendevalda utför för Vännäs kommun. Reglementet tar upp olika 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna ges ersättning. 
Tolkning av reglementet vid eventuell oklarhet ska göras av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
I reglementet fastslås att begäran om ersättning ska ha kommit in till 
kommunen inom sex månader från det ersättningsberättigade tillfället. 
Syftet är för att kostnaderna för kommunen ska hamna på rätt period. 
 
Erik Fastevik, C, har ansökt om ersättning för en period mer än sex månader 
bakåt i tid, upp till 11 månader bakåt och angett särskilda skäl som 
anledning.  
 
Arbetsutskottet ska nu ta ställning till hans ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Susanna Siljetun 2022-02-08 
Ansökan om förlorad arbetsinkomst, samt begäran om tolkning, Erik 
Fastevik, C, 2021-12-17, 2022-02-01 
Reglemente för ersättning till förtroendevalda, antaget KF 2016-06-13 § 49 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Reglementet bibehålls som det är. Det finns inget tolkningsutrymme för att 
frångå tiden om sex månader. Erik Fasteviks, C, begäran avslås därmed.  
_____ 
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KSAU § 11 Dnr 2020/000040 
 
Slutkostnadsredovisning förskolan Klockaren 
 
Ärende 
Om- och tillbyggnad av förskola från 70-talet. För att få en någorlunda 
jämförbar standard avseende energi, kvalité och utformning med en ny 
förskola krävdes ett omfattande ombyggnadsarbete. Bland annat ny 
installation av värme, kyl- och ventilationsanläggningar, nya 
rumsindelningar, förstärkningsarbete av väggar vid syllbyte, uppriktning av 
betongplatta, tilläggsisolering, nya brandkrav, omdisponering av utvändiga 
ytor mm.  
 
Investeringsbudgeten för projektet ombyggnad förskolan Klockaren var 
anvisat till 13 742 000 kronor. Arbetet har bedrivits i egenregi och extern 
entreprenad vilket sammanlagt uppgått till 15 068 000. Det är en 
projektavvikelse om 1 326 000 kr eller cirka 10 procentenheter vilket 
bedöms som normalt för liknande ombyggnationsprojekt. 
 
Kostnad per kvadratmeter uppgick till cirka 21 800 kr/kvm vilket kan 
jämföras med en bedömd nyproduktionskostnad om cirka 22 000 kr/kvm i 
2018 års kostnadsnivå. 
 
I ombyggnationsprojektet kommer det inom närtid att tillkomma 
underhållsåtgärder vilket signalerar att den totala produktionskostnaden 
överstiger en bedömd nyproduktionskostnad i 2018 års prisnivå exklusive 
kostnad för rivning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Åke Forsgren, 2022-01-21 
Bilaga 1, Slutkostnadsredovisning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
Redovisad slutkostnadsredovisning godkänns. 
_____ 
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KSAU § 12 Dnr 2022/000041 
 
Beställningspolicy för investeringar av Vännäs kommun till 
Vännäs Fastigheter AB 
 
Ärende 
Vännäs kommun har bolagiserat sin fastighetsavdelning vilket innebär att 
Vännäs Fastigheter AB (Väfab) dels förvaltar alla byggnader i en 
hyresmodell gentemot kommunen och dels har åtagit sig att utföra de 
investeringar, utöver underhåll, som kommunen vill ha, exempelvis 
byggnation av förskolelokaler.  
 
Väfab har inkommit med ett ärende om hur ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och bolaget ska vara i dessa investeringar och föreslår att 
bolaget får en tydligare roll i hela planerings-projekterings- och 
byggnationsfasen.  
 
Per Lundqvist, VD Väfab, deltar på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 15 februari 2022 för att diskutera ansvarsfördelningen 
och framtagande av en policy för att hantera detta. Tidsplanen är att en 
upprättad policy ska behandlas i kommunen under första halvan av året.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Diskussionen inför framtagande av policy läggs till handlingarna. Förslaget 
till policy upprättas utifrån diskussionen och kommer att beslutas vid ett 
senare tillfälle.  
_____ 
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KSAU § 13 Dnr 2018/000120 
 
Information om eventuell om- eller nybyggnation av hall för 
idrott och hälsa vid Vegaskolan  
 
Ärende 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 februari ges 
information om planeringsarbetet inför beslut om ny hall för idrott och 
hälsa vid Vegaskolan. Bland annat informeras om en träff med 
föreningslivet för att ha dialog om deras behov.  
 
Det har under några år förts diskussioner och gjorts förberedelser för en ny- 
eller ombyggnation av hall för idrott och hälsa på Vegaskolan då befintlig 
hall inte uppfyller skolans behov, bland annat då det finns fler klasser än 
tidigare som behöver nyttja den. Det finns ännu inget beslut om ny hall.  
 
Föreningslivet i kommunen har länge önskat ny hall som matcharena, det 
vill säga, en fullstor hall med bland annat läktare. Dialog ska genomföras 
med föreningslivet om detta för att få med sig deras synpunkter och behov 
av idrottshall.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet noterar till protokollet att de har fått information om 
kommande samtal med föreningslivet angående idrottshall samt att ärendet 
kommer att tas upp i budgetberedningen.  
_____ 
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KSAU § 14 Dnr 2022/000038 
 
Analys av nettokostnader för icke prislappsverksamhet 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen ett särskilt direktiv att 
under 2021 genomföra en genomlysning/analys av kostnader jämfört med 
jämförbara kommuner avseende verksamheter som inte har prislappar i 
prislappsmodellen. Analysen har till övervägande del utgått ifrån Kolada.se 
och begreppet nettokostnad i kronor per invånare. Nettokostnad beräknas 
som verksamhetens bruttokostnader minus externa och interna intäkter.  
 
Vännäs kommun hade 2017 lägre nettokostnad per invånare jämfört med 
liknande kommuner, övergripande, inom nästan alla redovisade områden 
utom kommunikationer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31, Henrik Olofsson 
Rapport över analys av nettokostnader för icke prislappsverksamheter, 
Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen mottagit rapporten och att 
förvaltningens uppdrag är slutfört. 
_____ 
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KSAU § 15 Dnr 2022/000039 
 
Kurser och utbildningar under 2022 
 
Utbildningar 
SKR bjuder in till webinarium om hot och hat mot förtroendevalda, den 17 
februari. 
 
SKR bjuder in till Masterclass i Medborgardialog - Medskapande 
omställningsarbete med fokus på Agenda 2030 den 22 februari 2022. 
 
Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till deltagande i regeringsuppdraget 
"delaktighet och deltagande i den lokala demokratin" - under åren 2022-
2024. 
 
Funktionsrätt Västerbotten och Region Västerbotten bjuder in till 
utbildningsserie på temat "att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten" 
under mars och april, med första tillfälle den 18 mars.  
 
Region Västerbotten bjuder in till "Aktuell avfallspolitik" den 17 mars. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Inget deltagande sker från kommunstyrelsen i någon av utbildningarna.  
_____ 
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