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KF § 90 Dnr 2022/000203 
 
Val av ombud till SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) 
kongress 2023 för perioden 2023-2027 
 
Ärende 
Vart fjärde år håller sammankallas Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) kongress för att bestämma inriktningen för förbundets arbete de 
kommande fyra åren. Kongressen består av 451 ombud som väljs av och 
representerar SKR:s medlemmar. 
 
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska 
under november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner 
och Regioners kongress för perioden 2023-2027. 
 
Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och regioner 
gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges 
ledamöter. Valet ska inte protokollföras under kommunfullmäktiges 
sammanträde men kan med fördel ske i anslutning till det. Valet 
protokollförs särskilt på egen blankett.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
OBS - detta ärende kommer inte protokollföras, men finns med här för att ni 
ska kunna läsa bakgrunden.  
 
____ 
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KF § 91 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. 
 
---- 
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KF § 92 Dnr 2022/000015 
 
Revisionen - Information till kommunfullmäktige 2022 
 
Ärende 
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med revisionen beslutat att 
revisionen ska delta på fullmäktiges sammanträden för att informera om 
aktuella revisioner och ge ledamöterna möjlighet att ställa frågor till 
revisionen. 
____ 
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KF § 93 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. 
____ 
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KF § 94 Dnr 2022/000161 
 
Hantering av överskott i samband med årsbokslut 2022 genom 
inlösen av individuella pensionsrätter (IPR)  
 
Ärende 
Delårsbokslut 2022 redovisar en positiv prognos på närmare 45 mkr. 
Kommunens nuvarande pensionsförvaltare KPA erbjuder möjlighet att 
betala av på pensionsskulden genom inlösen av individuella pensionsrätter 
(IPR). Inlösen innebär att kommunen löser ut specifika årskullar ur 
pensionsåtagandet. Antalet årskullar som kan lösas in beror på storleken på 
beloppet som kommunen avsätter till ändamålet. Utifrån det valda beloppet 
skriver kommunen ett avtal med pensionsförvaltare och specificerar vilka 
årskullar som inlösts.  
 
Effekten av försäkringsinlösen är att framtida betalningsströmmar till 
pensionsutbetalningar minskas och pensionsskulden likaså. Eftersom en 
inlösen ger effekt på resultatet krävs att fullmäktige tar ett beslut om 
försäkringsinlösen ska ske och till vilket belopp. Föreslaget belopp för 
försäkringsinlösen är 20 mkr (25 mkr inkl. löneskatt). Det föreslagna 
beloppet för försäkringsinlösen är ungefär hälften av det förväntade 
resultatet 2022. Det innebär att det finns marginal för eventuella 
kostnadsökningar som kan komma att ske under återstående tertial. Utifrån 
kommunens likviditetsläge kan inte något högre belopp lösas in då risken 
för nyupplåning ökar. Likviditeten i kommunen har reducerats genom lösen 
av ett lån på 35,4 mkr per den sista oktober. Kommunstyrelseförvaltningen 
förslår att kommunfullmäktige beslutar  att avsätta 25 mkr av resultat för 
2022 till försäkringsinlösen av individuella pensionsrätter (IPR). 
 
På sammanträdet deltar Henrik Arenbro och Dan Zetterberg från Söderberg 
och Partners som haft i uppdrag att analysera kommunens pensionsskuld 
och lämnar en redovisning av sin analys. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 103 
Presentation av Söderberg & Partners 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17, Henrik Olofsson 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Vännäs kommun avsätter 25 mkr av resultat för 2022 till försäkringsinlösen 
av individuella pensionsrätter (IPR). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 95 Dnr 2022/000085 
 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 
Ärende 
I juni behandlade fullmäktige ett förslag till riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. Ärendet återremitterades för att förtydliga vem 
dokumentet gäller för samt hur information om denna riktlinje ska nå 
invånarna. Kommunstyrelseförvaltningen har nu reviderat förslaget utifrån 
återremissen. 
 
Enligt lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk ska varje 
kommun ha antagna mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 
Vännäs kommun saknar idag ett sådant dokument. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Riktlinjerna förtydligar 
nämndernas ansvar för det minoritetspolitiska arbetet och anger vad som 
behöver göras för att Vännäs kommun ska leva upp till de krav som ställs i 
olika lagar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 105 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 100 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2022-10-12 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 55 
Förslag – Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
Lag (2009:74) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
____ 
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KF § 96 Dnr 2022/000155 
 
Sammanträdestider för KF, KS och KSAU för 2023 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdestider för 2022. Sammanträdestiderna är framtagna i 
samarbete med kommunens ekonomer för att kunna optimera den 
ekonomiska uppföljningen. Vissa lagstadgade tidsfrister är även de grund 
till de föreslagna tiderna, samt när olika helgdagar inträffar, främst under 
vårterminen.   
 
Varje nämnd ska fastställa sina egna sammanträdestider men då merparten 
av alla ärenden i fullmäktige först ska behandlas i kommunstyrelsen är 
datum för dessa sammanträden beroende av varandra och förvaltningen 
föreslår därför att fullmäktige fastställer tiderna för både fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott kan sedan på 
egen hand ändra/lägga till/ta bort sina egna sammanträden om behov 
skulle uppstå under året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 109 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 107 
Förslag till sammanträdestider 2023 för KF, KS, KSAU 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott för 2023 fastställs. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 97 Dnr 2022/000152 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2022 till 2023 års 
investeringsbudget 
 
Ärende 
I investeringsbudgeten för 2022 finns medel för olika definierade projekt. 
En del av dessa har ej kunnat genomföras ännu/ej hunnit slutföras. Det kan 
vara av olika orsaker, till exempel brist på utförare eller långa leveranstider. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa projekt kan 
genomföras under kommande år istället. Medel för dem behöver då föras 
över från investeringsbudget för 2022 till investeringsbudget för 2023 för 
att kunna genomföras/slutföras.  
 
Det handlar dels om It-infrastruktur för 1,6 mkr som ej kunnat användas 
fullt ut samt olika projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur, tex GC-
vägar, bussvändplan, pendlarparkering, entré förskola, 
underhållsinvesteringar samt kommunförrådet och om medel för IT-verktyg 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 113 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 110 
Tjänsteskrivelse Tomas Åström, 2022-10-26 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, Malin Bohlin, 2022-10-24 
Tjänsteskrivelse Henrik Åström, 2022-10-24 
Investeringsbudget för 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kvarvarande medel av investeringsbudgeten för 2022 överförs till 2023 och 
2024 enligt följande fördelning: total summa att föra över: 7 465 tkr till 
2023 och 650 tkr till 2024 fördelat enligt 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 1 265 tkr 
Kommunstyrelsen: ca 6 200 tkr år 2023 och 650 tkr år 2024. 
____ 
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KF § 98 Dnr 2022/000202 
 
Utdelning av stipendier 2022 (förenings- och kulturstipendium) 
 
Ärende 
Vännäs kommun delar årligen ut stipendier till personer, organisationer, 
eller föreningar bosatta eller verksamma inom kommunen. 2022 delar 
Vännäs kommun ut miljöstipendium, föreningsstipendium, 
kulturstipendium och näringslivsstipendium. Näringslivsstipendium delas 
normalt ut i samband med näringslivsgalan i februari. Övriga stipendier 
utses under hösten och delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde 
för året.  
 
Föreningsstipendium 2022 delas gemensamt ut till Lennart Olofsson, Göran 
Jonsson och Sverker Forsgren, engagerade i Vännäs motormuseum.   
 
Kulturstipendium 2022 delas ut till Erik Vernersson, poet verksam i 
kommunen.   
 
Ingen utdelning sker av miljöstipendium 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut föreningsstipendium, kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-21, § 
115 
Beslut kulturstipendium, barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-25, § 77 
____ 
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KF § 99 Dnr 2021/000115 
 
Information från Vakin angående provpumpning för vattentäkt i 
Vännäs kommun 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022 deltar 
Matthias Grimm, projektledare och Robert Hansson, VA-chef på VAKIN för 
att informera om det pågående projektet med provpumpning för vattentäkt i 
Vännäs kommun. De berättar övergripande om nuläget för projektet och 
aktuella resultat, projektkommunikation, tidplan och aktiviteter 2021-2023, 
samt den övergripande tidsplanen 2021-2035.  Information ges fortlöpande 
till de politiska instanserna i Vännäs kommun. Den senaste informationen 
skedde vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 100 Dnr 2022/000136 
 
Renhållningstaxa 2023 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Renhållnings- och avfallstaxor ska varje år beslutas av kommunfullmäktige. 
Renhållningstaxan för 2022 behölls oförändrad jämfört med 2021 men i 
förslag till taxa för 2023 föreslås en höjning inom flera delar. 
 
I den ekonomiska uppföljningen för tredje kvartalet 2022 redovisas ett 
underskott på ca 1,2 mkr. Den största anledningen är köp av 
huvudverksamhet som beror på indexhöjningar av flera verksamheter, 
ökade kostnader utifrån nya avtal, ökade insamlade mängder trä som 
krossas och behandlas, minskade intäkter från tippavgifter samt inköp av 
förbrukningsmaterial och matavfallspåsar. Kommande kostnader utöver 
dessa är andra ökade avgifter, ökat ansvar för kommunerna att ta emot nytt 
material, samt nya upphandlingar.  
 
Kommunstyrelsen gavs en redovisning av en del av dessa kostnader på sitt 
sammanträde den 26 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 120 
Kompletteringar till taxan, Inger Olofsson, 2022-11-07 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 104 
Tjänsteskrivelse Inger Olofsson, 2022-10-24 
Förslag till renhållnings- och avfallstaxa 2023 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 94 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Upprättat förslag till renhållnings- och avfallstaxa för 2023 antas att gälla 
från 2023-01-01. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 101 Dnr 2022/000154 
 
Va-taxa för Vännäs kommun 2023 
 
Ärende 
Taxan för VA ska årligen beslutas av kommunfullmäktige om annat inte sägs 
i de allmänna bestämmelserna för VA.  
 
Brukningsavgifterna i Va-taxan för 2022 föreslås höjning med 3 %. 
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med 14 %. 
 
Gällande brukningsavgifterna föreslås en höjning med 3% trots att VA 
genererar ett överskott. Motivet att höja taxan är att kommunen står inför 
stora investeringar de kommande åren inom VA, åtgärder befintlig 
vattentäkt, åtgärder i befintligt ledningsnät, lokalisering ny reservvattentäkt 
och ombyggnation av Reningsverket med att införa biologisk rening samt att 
brukningsavgifterna höjs lite varje år istället för att allt tas på en enda gång 
när investeringarna påbörjas. Inför 2024 planeras att införliva Svenskt 
Vattens förslag till taxesättning enligt publikation P120. 
 
Tidigare år har det aviserats om en översyn av anslutningsavgifter när det 
nya bostadsområdet i Vännäsby, kvarteret Fabriken, är klart. Kostnaderna 
är nu kända och visar att anslutningsavgiften bör höjas med 14% för att 
täcka kostnaden kommunen haft. Tidigare år har anslutningsavgiften endast 
höjts med konsumentprisindex, senast taxan var föremål för omräkning var 
när Kvarteret Kvarnen i Vännäsby byggdes 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 121 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01, § 103 
Förslag till Taxa för 2023 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25, Malin Bohlin 
Nuvarande taxa för 2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Upprättat förslag till Va-taxa för 2023 antas att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 102 Dnr 2022/000162 
 
Tillägg till arvodesreglementet 
 
Ärende 
Majoriteten, S, M, och V, har genom kommunstyrelsens ordförande Anna 
Frej, S, lyft ärendet om revidering av arvodesreglementet att gälla från och 
med 2023-01-01. Majoriteten önskar ett tillägg med en andre vice 
ordförande för kommunstyrelsen på 10 %. Detta skulle vara ett fast arvode. 
Vidare föreslås att plan- och miljönämndens ordförande ges en utökning av 
den fast arvoderade tiden med 5 % till totalt 25 % och Liljaskolans styrelses 
ordförande en minskning med 5 % till 25 %. I övrigt gäller de skrivningar 
som finns i arvodesreglementet.  
  
Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att behov av revidering kan 
komma i efterhand och bedömer att förslaget bör gälla tidigast från att den 
nya mandatperioden för nämnderna börjar dvs 2023-01-01. 
Tjänsteskrivelsen belyser kortfattat de ekonomiska konsekvenserna av 
förslaget samt ger en kortare bakgrund. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-14, § 117 
Tjänsteskrivelse Karolina Johansson, 2022-11-08 
Skrivelse, Anna Frej, S 
Nuvarande arvodesreglemente 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Följande ändring genomförs i arvodesreglementet:  
 
Andre vice ordförande införs i kommunstyrelsen med fastställd tid om 10 %, 
innebärande 4 h/v, ingen fast tjänstgöringsdag.  
Den fastställda tiden för ordförande i Liljaskolans styrelse ändras från 30 % 
till 25 %, innebärande 10 h/v, en fast tjänstgöringsdag.  
Den fastställda tiden för ordförande i plan- och miljönämnden ändras från 
20 % till 25 %, innebärande 10 h/v, en fast tjänstgöringsdag. 
 
Respektive nämnd ansvarar för den egna nämndens ändrade kostnader på 
grund av detta för 2023 inom redan erhållna budgetramar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 103 Dnr 2022/000204 
 
Medborgarförslag från Marcel Berkelder om  renhållningstaxan - 
NYTT 
 
Ärende 
Marcel Berkelder skickade den 2 november 2022 in ett medborgarförslag 
om att ge incitamentet  för minskade sopor genom att sänka fasta kostnader 
för sophämtning och höja de rörliga kostnaderna. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas och 
vilken nämnd som ska utreda och besluta om det, eller om det ska åter till 
fullmäktige för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Marcel Berkelder, 2022-11-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 104 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Förslag under sammanträdet 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Ärendets behandling 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Verksamhetsplan, budget, riskanalys för överförmyndarnämnden 
Protokoll ITK-nämnden 2022-11-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 105 Dnr 2022/000168 
 
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser 
2023-2026 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige bör fastställa ordningen för inkallade av ersättare i 
styrelser och nämnder. I kommunfullmäktige kan endast ersättare från 
samma parti som ledamot är från ersätta ledamoten men i styrelse och 
nämnder kan ersättare tjänstgöra för ledamot från samtliga partier.  
 
Förslag till beslut 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ersättare i nämnder och styrelser träder in enligt följande ordning: 
 
För 
Socialdemokraterna: 
Moderaterna: 
Vänsterpartiet: 
Centerpartiet: 
Kristdemokraterna: 
Liberalerna: 
Sverigedemokraterna: 
Miljöpartiet: 
____ 
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KF § 106 Dnr 2022/000164 
 
Lena Carneland, S, - avsägelse som ordförande i 
kommunfullmäktige 
 
Ärende 
Lena Carneland, S, har den 10 november 2022 lämnat in en avsägelse av sitt 
uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser, och om så sker, utse ny 
ledamot/ersättare.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska val av nämnder, styrelser och 
andra organ behandlas i valberedningen, samt fyllnadsval som är 
ordförandeposter i dessa organ. Valberedningen har därför föreslagit ny 
ordförande i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 1 
Avsägelse, Lena Carneland, S, 2022-11-10 
 
Förslag till beslut 
Lena Carnelands, S, avsägelse som ordförande i kommunfullmäktige 
beviljas. Hon behåller sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Valberedningens förslag till beslut 
xxxx väljs som ordförande i kommunfullmäktige efter Lena Carneland, S. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
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KF § 107 Dnr 2022/000169 
 
Val av barn- och utbildningsnämnd 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder. Kommunfullmäktige ska 
då bestämma antal ledamöter och ersättare i nämnden, välja dem, samt utse 
vem av dem som är ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens 
presidium. Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för 
nämnderna. Om inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari 
året efter att ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 
december det år nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det 
innebär att aktuell mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 2 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till barn- och utbildningsnämnd väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 108 Dnr 2022/000170 
 
Val av kommunstyrelse 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun måste ha en kommunstyrelse som leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter, och i tillämpliga fall, har 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagen bestå av minst 5 ledamöter 
och väljas för fyra år i taget, från och med den 1 januari året efter val till 
fullmäktige har ägt rum i hela landet.  Det innebär att aktuell mandatperiod 
blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Kommunfullmäktige ska bestämma antal ledamöter och ersättare i 
nämnden, välja dem, samt utse vem av dem som är ordförande/vice 
ordförande, det vill säga nämndens presidium. 
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska kommunstyrelsen bestå av 11 ledamöter och minst 9 
ersättare. Utöver detta erbjuds en ersättarplats till varje parti som har minst 
2 mandat i kommunfullmäktige men ej av egen kraft tar en plats i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 3 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till kommunstyrelse väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 109 Dnr 2022/000171 
 
Val av krisledningsnämnd 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder medan en del är 
obligatoriska. Krisledningsnämnden är en obligatorisk nämnd som varje 
kommun måste ha.  Kommunfullmäktige ska bestämma antal ledamöter och 
ersättare i nämnden, välja dem, samt utse vem av dem som är 
ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens presidium. 
Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för nämnderna. Om 
inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari året efter att 
ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 december det år 
nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det innebär att aktuell 
mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. Tidigare har kommunstyrelsens arbetsutskott fungerat 
som krisledningsnämnd men det har uppdagats att nämndens ledamöter 
ska väljas direkt av kommunfullmäktige.  
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 4 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till krisledningsnämnd väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 110 Dnr 2022/000172 
 
Val av Liljaskolans styrelse 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder. Kommunfullmäktige ska 
då bestämma antal ledamöter och ersättare i nämnden, välja dem, samt utse 
vem av dem som är ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens 
presidium. Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för 
nämnderna. Om inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari 
året efter att ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 
december det år nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det 
innebär att aktuell mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 5 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till Liljaskolans styrelse väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 111 Dnr 2022/000173 
 
Val av plan- och miljönämnd 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder. Kommunfullmäktige ska 
då bestämma antal ledamöter och ersättare i nämnden, välja dem, samt utse 
vem av dem som är ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens 
presidium. Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för 
nämnderna. Om inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari 
året efter att ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 
december det år nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det 
innebär att aktuell mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 7 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 6 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till plan- och miljönämnd väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 112 Dnr 2022/000174 
 
Val av valnämnd 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder, medan en del är 
obligatoriska. Valnämnden är en obligatorisk nämnd som varje 
primärkommun måste ha. Kommunfullmäktige ska bestämma antal 
ledamöter och ersättare i nämnden, välja dem, samt utse vem av dem som 
är ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens presidium. 
Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för nämnderna. Om 
inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari året efter att 
ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 december det år 
nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det innebär att aktuell 
mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 7 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till valnämnd väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 113 Dnr 2022/000175 
 
Val av vård- och omsorgsnämnd 2023-2026 
 
Ärende 
Varje kommun kan välja att ha ett antal nämnder. Kommunfullmäktige ska 
då bestämma antal ledamöter och ersättare i nämnden, välja dem, samt utse 
vem av dem som är ordförande/vice ordförande, det vill säga nämndens 
presidium. Kommunfullmäktige ska även bestämma mandattid för 
nämnderna. Om inget annat bestäms är mandattiden normalt från 1 januari 
året efter att ordinarie val till fullmäktige hållits i hela landet, till 31 
december det år nästa ordinarie val till fullmäktige hålls i hela landet. Det 
innebär att aktuell mandatperiod blir 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Närmare uppgifter om nämndens ansvarsområde och uppdrag går att finna 
i dess reglemente. 
 
Enligt reglementet ska nämnden bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 8 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Val av vård- och omsorgsnämnden:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 114 Dnr 2022/000176 
 
Val av revisorer för Vännäs kommun 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse minst fem revisorer 
som ska granska kommunstyrelsen, nämnder och beredningar i kommunen. 
Revisorerna ska inte ha ersättare.  
 
För val av revisorer gäller särskilda valbarhetsregler, till exempel så får en 
revisor inte ha uppdrag i styrelse, nämnd, beredning eller fullmäktige, det 
vill säga, där revisorerna ska granska verksamheten. Inte heller så får någon 
närstående till revisorn vara redovisningsskyldig till kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 9 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som revisorer i Vännäs kommun väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 115 Dnr 2022/000177 
 
Val av styrelse i Vännäs Fastigheter AB 2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs Fastigheter AB är ett av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av lägst 5 och högst 7 
ledamöter med högst 3 suppleanter. Kommunfullmäktige väljer ledamöter 
och suppleanter till bolaget samt utser ordförande och vice ordförande i 
styrelsen bland dess ledamöter för en fyraåring mandatperiod från 1 januari 
2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 10 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till Vännäs Fastigheter AB:s styrelse väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 116 Dnr 2022/000178 
 
Val av ombud till bolagsstämma i Vännäs Fastigheter AB 2023-
2026 
 
Ärende 
Vännäs Fastigheter AB är ett av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. 
Som ägare i bolaget utser kommunen representanter till bolagsstämman. En 
ordinarie representant och en ersättare ska utses för perioden 1 januari 
2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 11 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som ombud till bolagsstämman i Vännäs Fastigheter AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 117 Dnr 2022/000179 
 
Val av revisor för Vännäs Fastigheter AB 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige välja minst en revisor till 
kommunens hel- eller delägda aktiebolag. Revisorn ska väljas ur gruppen av 
kommunens revisorer. I bolaget kan även en suppleant för revisorn väljas 
och denna bör också väljas ur samma grupp, men krav på det finns inte.  
 
Vid val till revisor och suppleant i bolagsstyrelser gäller aktiebolagslagens 
behörighets- och jävsregler, till exempel får personen inte ha näringsförbud 
eller vara anställd i bolaget eller stå i beroendeställning till bolaget eller dess 
VD.  
 
Enligt Vännäs Fastigheter AB:s bolagsordning ska kommunen utse 1 revisor 
samt en suppleant till denna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 12 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som revisor i Vännäs Fastigheter AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 118 Dnr 2022/000205 
 
Val av styrelse i Fastighetstjänster i Vännäs AB 2023-2026 
 
Ärende 
Fastighetstjänster i Vännäs AB är dotterbolag till Vännäs Fastigheter AB, ett 
av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag.  
 
Kommunallagen definierar i kap 10, § 2, kommunala bolag så här: Med ett 
helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där 
kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan."  
Vidare står det i § 3 bland annat att det innebär att fullmäktige ska utse 
samtliga styrelseledamöter (i bolaget).  
 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av xxx ledamöter och 
xxx suppleanter. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter till 
bolaget samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland dess 
ledamöter för en fyraåring mandatperiod från 1 januari 2023 - 31 december 
2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 13 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till Fastighetstjänster i Vännäs AB:s styrelse väljs:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 119 Dnr 2022/000182 
 
Val av ombud till bolagsstämma i Fastighetstjänster i Vännäs AB 
2023-2026 
 
Ärende 
Fastighetstjänster i Vännäs AB är dotterbolag till Vännäs Fastigheter AB, ett 
av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. Som ägare i bolaget utser 
kommunen representanter till bolagsstämman. En ordinarie representant 
och en ersättare ska utses för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 14 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som ombud till bolagsstämman i Fastighetstjänster i Vännäs AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 120 Dnr 2022/000180 
 
Val av revisor i Fastighetstjänster i Vännäs AB 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige välja minst en revisor till 
kommunens hel- eller delägda aktiebolag. Revisorn ska väljas ur gruppen av 
kommunens revisorer. I bolaget kan även en suppleant för revisorn väljas 
och denna bör också väljas ur samma grupp, men krav på det finns inte.  
 
Vid val till revisor och suppleant i bolagsstyrelser gäller aktiebolagslagens 
behörighets- och jävsregler, till exempel får personen inte ha näringsförbud 
eller vara anställd i bolaget eller stå i beroendeställning till bolaget eller dess 
VD.  
 
Enligt Fastighetstjänster i Vännäs AB:s bolagsordning ska kommunen utse 1 
revisor samt en suppleant till denna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 15 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som revisor i Fastighetstjänster i Vännäs AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 121 Dnr 2022/000142 
 
Val av styrelse i Älvdala Fastigheter AB 2023-2026 
 
Ärende 
Älvdala Fastigheter AB är dotterbolag till Vännäs Fastigheter AB, ett av 
Vännäs kommun helägt kommunalt bolag.  
 
Kommunallagen definierar i kap 10, § 2, kommunala bolag så här: Med ett 
helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där 
kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan."  
Vidare står det i § 3 bland annat att det innebär att fullmäktige ska utse 
samtliga styrelseledamöter (i bolaget).  
 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av xxx ledamöter och 
xxx suppleanter. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter till 
bolaget samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland dess 
ledamöter för en fyraåring mandatperiod från 1 januari 2023 - 31 december 
2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 16 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till Älvdala Fastigheter AB:s styrelse väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 122 Dnr 2022/000183 
 
Val av ombud till bolagsstämma i Älvdala Fastigheter AB 2023-
2026 
 
Ärende 
Älvdala Fastigheter AB är dotterbolag till Vännäs Fastigheter AB, ett av 
Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. Som ägare i bolaget utser 
kommunen representanter till bolagsstämman. En ordinarie representant 
och en ersättare ska utses för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 17 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som ombud till bolagsstämman i Älvdala Fastigheter AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 123 Dnr 2022/000181 
 
Val av revisor i Älvdala Fastigheter AB 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige välja minst en revisor till 
kommunens hel- eller delägda aktiebolag. Revisorn ska väljas ur gruppen av 
kommunens revisorer. I bolaget kan även en suppleant för revisorn väljas 
och denna bör också väljas ur samma grupp, men krav på det finns inte.  
 
Vid val till revisor och suppleant i bolagsstyrelser gäller aktiebolagslagens 
behörighets- och jävsregler, till exempel får personen inte ha näringsförbud 
eller vara anställd i bolaget eller stå i beroendeställning till bolaget eller dess 
VD.  
 
Enligt Älvdala Fastigheter AB:s bolagsordning ska kommunen utse 1 revisor 
samt en suppleant till denna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 18 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som revisor i Älvdala Fastigheter AB väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 124 Dnr 2022/000188 
 
Val av ledamöter i gemensam nämnd för it-kapacitetstjänster 
2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun ingår i en gemensam nämnd för IT-kapacitetstjänster 
mellan Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner.  
 
Den gemensamma nämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare, med 
fördelningen 2+2 från respektive kommun. Ordförandeskapet mellan 
kommunerna roterar så att varje kommun innehar det vart tredje år. Vännäs 
kommun kommer att inneha ordförandeskapet under 2023.  
 
Vännäs kommun ska utse två ledamöter och två ersättare för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 19 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representanter i den gemensamma nämnden för it-
kapacitetstjänster väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 125 Dnr 2022/000189 
 
Val av ledamöter i Umeåregionens gemensamma nämnd för drift 
och hantering av personaladministrativa system (PA-nämnd) 
2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun ingår i Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och 
hantering av personaladministrativa system, även kallad PA-nämnden, som 
ansvarar för de administrativa hr-systemen inom Umeåregionens 
kommuner.  
 
Den gemensamma nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
Värdkommunen (Umeå kommun) tillsätter ordförande och vice ordförande 
bland nämndens ledamöter.  
 
Vännäs kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 20 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representant i Umeåregionens gemensamma nämnd 
för drift och hantering av personaladministrativa system väljs:   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 126 Dnr 2022/000190 
 
Val av ledamöter i överförmyndarnämnden i Umeåregionen 
2023-2026 
 
Ärende 
Umeåregionens kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarnämnden består av tio ledamöter och tio ersättare. Varje 
kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden, förutom Umeå 
kommun som utser tre ledamöter och tre ersättare och Örnsköldsvik som 
utser två ledamöter och två ersättare. Värdkommunen Umeå kommun väljer 
även ordförande och vice ordförande bland sina ledamöter.  
 
Vännäs kommun utser en ledamot och en ersättare till nämnden för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 21 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representant i överförmyndarnämnden i 
Umeåregionen väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 127 Dnr 2022/000192 
 
Val av ledamöter i Samordningsförbundet Umeåregionen 2023-
2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun är medlem av samordningsförbundet Umeåregionen som 
har som ändamål att svara för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommunen och regionen för att uppnå en effektiv resursanvändning.  
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 9 ledamöter och 9 
ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen utser 
bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. Mandatperioden för 
samordningsförbundet är från 1 april året efter allmänna val till kommuner 
och regioner har ägt rum. Kommunfullmäktige beslutade i samband med 
revidering av samoordningsförbundets stadgar i juni 2022 att innevarande 
mandatperiod som löper ut 31 december 2022 förlängs att gälla till den 31 
mars 2023.  
 
Vännäs kommun ska välja ledamot och ersättare för mandatperioden 1 april 
2023 - 31 mars 2027. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 22 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representant i Samordningsförbundet 
Umeåregionen väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 128 Dnr 2022/000184 
 
Val av hållbarhetsberedning 2023-2026 
 
Ärende 
I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det att Vännäs kommun ska 
ha en hållbarhetsberedning som har som uppgift att vara styrorgan för 
arbetet med hållbarhetsfrågor.  
 
I arbetsordningen framgår det att endast ledamöter i fullmäktige kan vara 
ledamöter och ersättare i beredningen. Kommunfullmäktige ska välja 5 
ledamöter samt fem personliga ersättare för mandatperioden 1 januari 2023 
- 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 23 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till hållbarhetsberedning väljs, med personliga ersättare: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 129 Dnr 2022/000185 
 
Val av kommunalråd och oppositionsråd 2023-2026 
 
Ärende 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige bland 
kommunstyrelsens ledamöter utse två kommunalråd. De kan ha andra 
benämningar, till exempel oppositionsråd för mandatperioden 1 januari 
2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 24 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som kommunalråd väljs: 
 
xxxxxx, kommunalråd 
xxxxxx, oppositionsråd  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 130 Dnr 2022/000187 
 
Val av arvoderade gruppledare 2023-2026 
 
Ärende 
I reglemente för förtroendevalda som gäller från och med den 1 januari 2019 
har arvode till gruppledare för partier representerade med ledamöter i 
kommunfullmäktige lagts till. Gruppledartiden motsvarar en arbetstid på 5 
%. Partier som har kommunalråds- eller oppositionsrådspost har inte rätt 
att ha övrig arvoderad gruppledare. Enligt reglemente ska samtliga 
ersättningsberättigade ledamöter utses av fullmäktige och därför ska 
fullmäktige fastställa de förtroendevalda som ska agera som 
ersättningsberättigade gruppledare för sina respektive partier för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.  
 
Reglementet fastställer inte vilka uppgifter som ingår i 
gruppledaruppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 25 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som gruppledare utses:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 131 Dnr 2022/000186 
 
Val av kontaktpersoner för vänortsutbyte 2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun har ett antal vänortskommuner och tidigare har 
kommunfullmäktiges presidium varit kontaktpersoner för vänortsutbytet.  
 
Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter som kontaktpersoner för 
vänortutbytet för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 26 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som kontaktpersoner för vänortsutbyte väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 132 Dnr 2022/000201 
 
Val av ledamöter i primärkommunala delegationen (PKD), 
Delegationen för social välfärd och hälsa (DSH) och Delegationen 
för utbildning (DU) inom överenskommelsen om samverkan för 
regional utveckling i Region Västerbotten 2023-2026 
 
Ärende 
Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelsen om 
samverkan för regional utveckling 2023-2026. För samverkan mellan 
regionen och kommunerna på förtroendepersonsnivå innehåller 
överenskommelsen ett antal delegationer: 
 
Primärkommunala delegationen (PKD) 
Delegationen utgörs av 30 ledamöter från kommunerna där varje kommun 
utser 2 ledamöter. Utifrån dessa ledamöter utser PKD en ordförande och en 
vice ordförande som utgör presidiet samt ett arbetsutskott med 7 ledamöter 
och 7 ersättare. 
 
Delegationen för social välfärd och hälsa (DSH) 
Delegationen utgörs av 15-17 ledamöter från kommunerna där varje 
kommun utser 1 ledamot med undantag för kommuner med över 50 000 
invånare, Umeå och Skellefteå kommun, som har möjlighet att utse 2 
ledamöter vardera. 
 
Delegation för utbildning (DU) 
Delegationen utgörs av 15 ledamöter från kommunerna där varje kommun 
utser 1 ledamot. 
 
Vännäs kommun ska därmed utse två ledamöter till den primärkommunala 
delegationen, en ledamot till delegationen för social välfärd och hälsa samt 
en ledamot till delegationen för utbildning för mandatperioden 1 januari 
2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 27 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns ledamöter utses: 
 
Primärkommunala delegationen:  
 
Delegationen för social välfärd och hälsa:  
 
Delegation för utbildning:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 133 Dnr 2022/000194 
 
Val av ledamot i styrelsen i Friluftsfrämjandet Vännäs 2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun har avtal med Friluftsfrämjandet om skötsel av 
skidanläggningen på Middagsberget. I avtalet ingår bland annat möjligheten 
för Vännäs kommun att genomföra viss ekonomisk granskning genom 
tillgång till föreningens bokslut. Vännäs kommun har även möjlighet att 
utse en styrelseledamot (ingen ersättare) och en revisor i föreningens 
styrelse. Detta är dock ett frivilligt åtagande från kommunens sida. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 28 
 
Valberedningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 134 Dnr 2022/000195 
 
Val av ledamot i styrelsen i föreningen E12 (Blå vägen) 2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun är en av kommunerna som är med i Föreningen E12, 
vilken samlar kommuner längs med vägen E12.  
 
Vännäs kommun ska utse två ledamöter till föreningens styrelse för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 29 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representanter i styrelsen i Föreningen E12 väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 135 Dnr 2022/000196 
 
Val av ombud till årsmöte i föreningen E12 (Blå vägen) 2023-
2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun är en av kommunerna som är med i Föreningen E12, 
vilken samlar kommuner längs med vägen E12. 
 
Vännäs ska utse två ombud samt två ersättare för dessa till föreningens 
årsmöte för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 30 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som ombud till årsmöte i Föreningen E12 väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 136 Dnr 2022/000197 
 
Val av ledamot i styrelsen i föreningen Konstvägen sju älvar 
2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun är en av kommunerna som är med i föreningen 
Konstvägen sju älvar som sträcker sig från kusten till fjället och samlar 
kommuner längs vägen. 
 
Vännäs kommun ska utse en ledamot och en ersättare till föreningens 
styrelse för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 31 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representanter till styrelsen i föreningen Konstvägen 
sju älvar väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
48(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 137 Dnr 2022/000198 
 
Val av ombud till årsmöte i föreningen Konstvägen sju älvar 
2023-2026 
 
Ärende 
Vännäs kommun är en av kommunerna som är med i föreningen 
Konstvägen sju älvar som sträcker sig från kusten till fjället och samlar 
kommuner längs vägen. 
 
Vännäs kommun ska utse ett ombud och en suppleant till föreningens 
årsmöte för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 32 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns ombud till årsmöte i föreningen Konstvägen sju 
älvar väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
___ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 138 Dnr 2022/000199 
 
Val av ledamot i styrelsen i föreningen Vindelälvskommunerna 
ekonomisk förening (VIKOM) 2023-2026 
 
Ärende 
Vindelälvens ekonomiska förening, Vikom, som samlar kommunerna längs 
med Vindelälven, är en förening som Vännäs kommun är medlem i.  
 
Vännäs kommun ska utse en ledamot och en ersättare till föreningens 
styrelse för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 33 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns representanter i Vikom väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 139 Dnr 2022/000200 
 
Val av ombud till årsmöte i föreningen Vindelälvskommunerna 
ekonomisk förening (VIKOM) 2023-2026 
 
Ärende 
Vindelälvens ekonomiska förening, Vikom, som samlar kommunerna längs 
med Vindelälven, är en förening som Vännäs kommun är medlem i.  
 
Till föreningens årsmöte ska kommunen utse en ledamot samt en suppleant 
för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 34 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns ombud till årsmöte i Vikom väljs: 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
51(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 140 Dnr 2022/000193 
 
Val av begravningsombud 2023-2026 
 
Ärende 
Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för att utse begravningsombud i 
kommunerna. Begravningsombud har till uppgift att se till att intressena 
tillvaratas för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan vid 
dödsfall och begravning. Begravningsombudet ska inte utföra begravningar. 
 
Begravningsombuden väljs för en mandattid om 4 år. Vännäs kommun kan, 
men måste inte, nominera begravningsombud som Länsstyrelsen tar 
ställning till för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 35 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som Vännäs kommuns begravningsombud nomineras: 
 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten för beslut om 
begravningsombud.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
52(52) 

2022-12-05 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 141 Dnr 2022/000191 
 
Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättningar 2023-2026 
 
Ärende 
Länsstyrelsen i varje kommun ska enligt 4 kap, 2 § i 
Fastighetsbildningslagen besluta om antalet gode män i kommunen vid 
fastighetsbildningsförrättningar. Länsstyrelsen har tidigare år beslutat att 
Vännäs kommun ska utse 4 gode män, varav minst 2 ska ha kunskap om 
jordbruks- och skogsbruksfrågor och minst 2 ska ha erfarenhet om 
tätortsförhållanden.  
 
De gode männen ska ingå i Lantmäterimyndighetens verksamhet när en 
förrättningslantmätare finner så eller när sakägaren begär det. 
 
Gode män utses av kommunfullmäktige och valbarheten är densamma som 
för nämndeman i tingsrätten vilket innebär att vara svensk medborgare, 
myndig och folkbokförd inom valförsamlingens område.  
 
Fyra gode män vid fastighetsbildningsförrättningar/lantmäteriförrättningar 
ska väljas för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. I beslutet 
ska det framgå om den valde har kunskap inom tätort och/eller jord- och 
skogsbruk. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll valberedningen 2022-12-01, § 36 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som gode män vid fastighetsbildningsförrättningar väljs:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
____ 
 


