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KF § 1 Dnr 2022/000013 
 
Frågestund på kommunfullmäktige - allmänheten och 
ledamöterna 
 
Ärende 
Allmänhetens frågestund är en stående punkt på fullmäktiges dagordning i 
enlighet med i kommunfullmäktiges arbetsordning § 34. Allmänheten har 
möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Allmänheten 
behöver inte avisera frågorna i förväg utan ställer dem direkt på 
sammanträdet under denna punkt. Allmänheten kan även ställa en skriftlig 
fråga som i sådana fall läses upp av fullmäktiges presidium. 
 
En ledamot av kommunfullmäktige eller en tjänstgörande ersättare, får för 
att inhämta upplysningar ställa enkla frågor. En fråga kan vara skriftlig och 
inlämnad till kommunstyrelsens kansli i tid innan sammanträdet. Den får 
även ställas direkt på sammanträdet. En enkel fråga leder inte till debatt i 
fullmäktige. En enkel fråga ska kunna besvaras med ett ja eller nej. En mer 
utförlig fråga som kan leda till debatt får ställas som en interpellation. En 
enkel fråga bör besvaras senast vid sammanträdet efter det den har ställts. 
 
Inga frågor ställs under sammanträdet.  
____ 
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KF § 2 Dnr 2022/000014 
 
Interpellationer 2022 
 
Ärende 
En ledamot av kommunfullmäktige, eller en tjänstgörande ersättare, får 
ställa en större fråga i form av en interpellation. Den ska vara skriftlig. Den 
kan lämnas in i förväg eller ställas direkt på sammanträdet. Vad som övrigt 
gäller för interpellationer framgår av kommunallagen 5 kap §§ 59-63 och 
fullmäktiges arbetsordning § 32. En interpellation kan leda till debatt i 
fullmäktige. 
 
Ingmarie Lindqvist, C, har inkommit med en interpellation om problem i 
lokalerna inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Anna Frej, S, har inkommit med ett svar till Ingmarie Lindqvist, C. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, Ingmarie Lindqvist, C, 2022-02-17 
Interpellationssvar, Anna Frej S, 2022-02-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 3 Dnr 2022/000046 
 
SCB:s medborgarundersökning 2021 
 
Ärende 
Under hösten 2021 så deltog Vännäs kommun i Statistiska centralbyråns 
(SCB) stora medborgarundersökning. Nästan 400 invånare svarade på 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 40 % (av de som fått den). Överlag så 
får Vännäs kommun goda resultat i enkäten. 
 
Medborgarundersökningen ställer frågor om hur det är att bo i kommunen 
och vad medborgarna tycker om kommunens verksamhet. Vännäs kommun 
brukar delta i medborgarundersökningen vartannat år. Till årets 
undersökning har SCB gjort om frågorna och svarsalternativen vilket gör att 
årets undersökning är svår att jämföra med tidigare år. Istället går det att 
jämföra kommunens siffror med resultaten för Sverige och Västerbotten. 
 
Kommunen som helhet får goda betyg, ungefär 7 av 10 kan rekommendera 
andra som inte bor i kommunen att flytta hit, vilket är högre än för de flesta 
kommuner i Sverige. Även kommunens verksamheter, särskilt förskola och 
grundskola, får ett gott resultat. 
 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022 deltar 
verksamhetsutvecklare Daniel Theander för att gå igenom undersökningens 
resultat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 4 Dnr 2021/000160 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års 
investeringsbudget avseende barn- och utbildningsnämnden - IT-
verktyg 
 
Ärende 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att medel som är avsatta i 2021 års 
investeringsbudget för IT-verktyg överförs till 2022 års investeringsbudget. 
Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tilldelades för 2021 en investerings-budget 
på 1 000 tkr för inköp av IT-verktyg. På grund av pandemin är det sen våren 
2020 långa leveranstider på IT-verktyg. Till exempel levererades de 
Chromebooks som beställdes våren 2020 i början av 2021. Detta medför att 
planerade inköp inte kan genomföras enligt plan och beslutad 
investeringsbudget. 560 tkr av de beslutade investeringsmedlen för 2021 har 
inte kunnat nyttjas ännu och därför föreslår nämnden att de avsatta, ej 
förbrukade, medlen överförs till 2022 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-07, § 3 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2021-12-17, § 75 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14, § 157 
Tjänsteskrivelse, Tomas Åström, 2021-11-25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsatta medel om 560 tkr i 2021 års investeringsbudget för IT-verktyg 
överförs till 2022 års investeringsbudget. 
____ 
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KF § 5 Dnr 2022/000029 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års 
investeringsbudget - avseende fastighetsavdelningen 
 
Ärende 
Fastighetsavdelningen har tre investeringsprojekt som enligt kommunens 
beslutade investeringsbudget ska vara avslutade den 31 december 2021. På 
grund av kapacitetsbrist inom förvaltningen och svårigheter att hitta externa 
entreprenörer som inom beslutad tidsdräkt kan genomföra respektive 
projekt kommer de tre berörda projekten att bli färdigställda först under år 
2022. 
 
Då ej utnyttjade investeringsmedel 2021 förfaller behöver Vännäs kommun 
flytta fram de aktuella investeringsmedlen till år 2022. De tre 
investeringsprojekten avser; Ombyggnad bagarstuga om 344 tkr, 
ombyggnad Ögonstenen 150 tkr samt nytt skärmtak Liljaskolan om 461 tkr, 
totalt 955 tkr.  
 
Sammanlagt föreslås 955 tkr flyttas fram från 2021 års investeringsbudget 
till 2022 års investeringsbudget. Av den ursprungliga investeringskostnaden 
är cirka 455 tkr upparbetat vid bokslutet 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-07, § 4 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2022-01-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsatta medel om 955 tkr från 2021 års investeringsbudget flyttas över till 
2022 års investeringsbudget avseende ombyggnad bagarstuga 344 tkr, 
ombyggnad förskolan Ögonstenen 150 tkr samt nytt skärmtak Liljaskolan 
461 tkr. 
____ 
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KF § 6 Dnr 2022/000021 
 
Vännäs Fastigheter AB - Förvärv av Palmsunda i Vännäs AB 
 
Ärende 
Vännäs Fastigheter har undertecknat ett köpeavtal om att förvärva 
fastighetsbolaget Palmsunda i Vännäs AB med tillträdesdag den 1 april 
2022. Utifrån bolagsordning och ägardirektiv ska affären godkännas av 
kommunfullmäktige varför Vännäs Fastigheter AB vill att Vännäs kommun 
godkänner förvärvet. Det förvärvade bolaget äger fastigheten Torpet 20 i 
Vännäs, beläget Storgatan/Umevägen, bestående av 18 lägenheter om 
tillsammans 1 246 kvm boarea. Det underliggande fastighetsvärdet är 14,1 
mkr eller 11 330 kr/kvm. Finansiering sker genom lösen av lån i det 
förvärvande bolaget om 5,5 mkr samt förvärv av aktierna om bedömda 8 
mkr.  
 
Vännäs Fastigheter AB har ännu inte beslutat om bolaget ska fusioneras 
genom absorption till Vännäs Fastigheter men skulle vilja att 
kommunfullmäktige ger tillåtelse till den möjligheten. Skälet till en framtida 
eventuell fusion är för att effektivisera den ekonomiska och tekniska 
förvaltningen då avsikten med förvärvet är att långsiktigt äga och förvalta 
fastigheterna.   
 
Syftet med förvärvet är att få ett mer varierat fastighetsbestånd, det vill säga 
nyproduktion kontra äldre bostäder, mer rationell förvaltning då andra 
fastigheter ägda av Vännäs Fastigheter finns i närheten samt starkare 
ekonomi för bolaget med ett större bestånd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-02-07 § 11 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-1-25, § 2 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-12-30 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, Jan Nilsson, M, Bengt-Erik Näslund, V, Anders Nilsson, C, 
Monica Wahlström, L, Hans-Inge Smetana, KD, med flera yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att: 
 
Vännäs kommun godkänner att Vännäs Fastigheter AB får förvärva 
fastighetsbolaget Palmsunda i Vännäs AB. 
 
Vännäs kommun godkänner att Palmsunda i Vännäs AB får fusioneras med 
Vännäs Fastigheter AB genom absorption. 
 
Sixten Jonsson, oberoende, yrkar att ärendet återremitteras för att utreda 
vilken påverkan kriget i Ukraina kan få på Vännäs Fastigheter AB:s ekonomi 
framför allt gällande bolagets soliditet och förändrade kostnadsnivåer.   
 
Fredrik Sandin, C, yrkar på avslag av kommunstyrelsens förslag då Sandin 
anser att affären bidrar till ett sämre näringslivsklimat.        forts 
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Forts KF § 6 
 
 
Ärendets behandling 
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att så 
är fallet. Sixten Jonsson, Ob, begär votering. 30 ledamöter röstar för att 
ärendet ska avgöras idag, 1 röstar för att ärendet ska återremitteras.  
 
Ulf Eriksson, C, lämnar mötet efter den första voteringen. 
 
Ordförande frågar sedan om fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet. Fredrik Sandin, C, 
begär votering. 28 ledamöter röstar för kommunstyrelsens förslag, 2 
ledamöter röstar för avslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun godkänner att Vännäs Fastigheter AB får förvärva 
fastighetsbolaget Palmsunda i Vännäs AB. 
 
Vännäs kommun godkänner att Palmsunda i Vännäs AB får fusioneras med 
Vännäs Fastigheter AB genom absorption. 
____ 
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KF § 7 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/Covid-19 
 
Ärende 
På kommunfullmäktige sammanträde den 28 februari 2022 informerar 
kommunchef Henrik Åström om aktuell Covid-19-situation inom 
kommunen som helhet och inom kommunen som organisation. 
 
Beslutsunderlag 
Information om Covid-19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen om Covid-19 och läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 8 Dnr 2022/000052 
 
Information om aktuell händelse - Kriget i Ukraina  
 
Ärende 
På kommunfullmäktige sammanträde den 28 februari 2022 informerar 
kommunchef Henrik Åström om hur kommunen arbetar med att hantera 
kriget i Ukraina 
 
Beslutsunderlag 
Information om det säkerhetspolitiska läget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 9 Dnr 2022/000033 
 
Medborgarförslag från Henrik Lindahl om lampstolpe vid 
grillringen i Liljabacken, ovanför Liljahallen, Vännäs tätort - 
NYTT 
 
Ärende 
Henrik Lindahl inkom den 20 december 2021 med ett medborgarförslag om 
belysning vid pulkabacken/grillringen i Liljabacken, Vännäs tätort.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och om 
så sker, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Henrik Lindahl, 2021-12-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 10 Dnr 2022/000032 
 
Medborgarförslag från Mari Aronsson om fyrverkeriförbud - 
NYTT 
 
Ärende 
Mari Aronsson inkom den 2 januari 2022 med ett medborgarförslag om 
totalt fyrverkeriförbud för privatpersoner.   
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och om 
så sker, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Mari Aronsson, 2022-01-02 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 11 Dnr 2022/000031 
 
Medborgarförslag från Kersti Eriksson om offentlig toalett längs 
med strandpromenaden - NYTT 
 
Ärende 
Kersti Eriksson inkom den 16 januari 2022 med ett medborgarförslag om en 
offentlig toalett vid strandpromenaden.   
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och om 
så sker, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Kersti Eriksson, 2022-01-16 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 12 Dnr 2022/000045 
 
Motion från Sofia Blomquist, C, med fler, om jämställt 
försörjningsstöd - NYTT 
 
Ärende 
Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Monica Wahlström, L, och Hans-
Inge 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 ska besluta om motionen får väckas och vilken nämnd 
som i sådana fall ska utreda den innan den slutligen beslutas i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, Sofia Blomquist, C, med flera, 2022-02-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen väcks och remitteras till vård- och omsorgsnämnden. 
____ 
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KF § 13 Dnr 2022/000051 
 
Motion från Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L, och 
Martin Hermansson, KD, om datumparkering - NYTT 
 
Ärende 
Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L, och Martin Hermansson, KD, 
inkom den 28 februari 2022 med en motion om att datumparkering i 
tätorterna i Vännäs kommun endast ska gälla mellan 1 oktober och 15 maj.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om motionen får väckas och vilken nämnd 
som i sådana fall ska utreda den innan den slutligen beslutas i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L och Martin 
Hermansson, KD, om datumparkering, 2022-02-28 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen väcks och remitteras till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 14 Dnr 2022/000042 
 
Signild Norrman, S, avsägelse av samtliga politiska uppdrag 
 
Ärende 
Signild Norrman, S, har den 10 februari 2022 kommit in med en avsägelse 
av samtliga sina politiska uppdrag, vilket innebär uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, som ersättare i plan- och miljönämnden samt som 
ledamot i Konstvägen 7 älvar.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt i sådana fall, välja ny 
ersättare i plan- och miljönämnden samt ny ledamot i Konstvägen 7 älvar. 
För plats i fullmäktige utser Länsstyrelsen i Västerbotten ny 
sammanräkning utifrån valresultatet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Signild Norrman, S, 2022-02-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Signild Norrmans, S, avsägelser beviljas.  
 
Rollen som ersättare i plan- och miljönämnden lämnas vakant.  
 
Ny ledamot i Konstvägen 7 älvar utses av kommunstyrelsen.  
 
Ny sammanräkning för kommunfullmäktige begärs av Länsstyrelsen. 
____ 
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KF § 15 Dnr 2022/000043 
 
Sixten Jonsson avsägelse av politiskt uppdrag 
 
Ärende 
Sixten Jonsson har den 10 februari 2022 kommit in med en avsägelse av sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt i sådana fall, välja ny 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Sixten Jonsson 2022-02-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sixten Jonssons avsägelse beviljas.  
 
Ingmarie Lindqvist, C, väljs som ersättare i kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 16 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Protokoll: 
Nämnden för grundläggande it-kapacitetstjänster 2021-11-15 § 7-16 
Umeåregionens PA-nämnd 2021-12-03 
Umeåregionens PA-nämnd 2022-02-11 
Primärkommunala beredningens arbetsutskott 2022-01-26 
 
Sammanställning av enkät till förtroendevalda, hösten -2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
____ 
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