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KSAU § 1 Dnr 2022/000164 
 
Fyllnadsval av 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 ska därför föreslå ny ordförande i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse Lena Carneland, 2022-11-10 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Lillemor Lundgren, S, föreslås som ordförande i kommunfullmäktige.  
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/adc83ff9-8c63-49bf-ac31-802c13bf8c7d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(40) 

2022-12-01 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 2 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till barn- och utbildningsnämnd väljs: 
 
Ledamöter 
Johan Ågren, S, ordförande 
Peder Lundberg, S 
Elin Sjöström, S 
Susanne Palm, M 
Agneta Nilsson, M 
Hanna Lindberg, V 
Matilda Lundberg, C, vice ordförande 
Maria Olofsson, C 
Sandra Bingebo, KD 
 
Ersättare 
Per-Erik Lundmark, S 
Jaquline Forsberg, S 
Peter Sohlman, S 
Maria Sundström, M 
Cajsa Johansson, M 
Bengt-Erik Näslund, V 
Jolanta Gierniene, C 
Cecilia Palmborg, MP 
Emma Lundkvist, SD 
_____ 
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KSAU § 3 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. 
 
Ärendets behandling 
Hans-Inge Smetana, KD, berättar att de anser att miljöpartiet, ges en 
insynsplats i kommunstyrelsen trots att partiet endast har ett mandat i 
kommunfullmäktige och inte de två som krävs i kommunstyrelsens 
reglemente för att få en insynsplats och att han återkommer senare 
angående det. Han föreslår ingenting idag.  
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till kommunstyrelse väljs: 
 
Ledamöter 
Anna Frej, S, Ordförande 
Lillemor Lundgren, S 
Leif Andersson, S 
Anton Pettersson, S 
Jan Nilsson, M, 
Ulla-Britt Andersson, M 
Victoria Lapinniemi, V 
Anders Nilsson, C, vice ordförande 
Erik Fastevik, C 
Hans-Inge Smetana, KD 
Emma Lundkvist, SD 
 
Ersättare 
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Johan Ågren, S, 
Sofie Gustafsson, S 
Henric Jakobsson, S 
Gösta Eklund, M 
Pia Bolin, M 
Bengt-Erik Näslund, V 
Hanna Lindberg, V 
Matilda Lundberg, C 
Ingmarie Lindqvist, C 
Elisabeth Essebro, KD 
Per Nordlund, SD 
_____ 
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KSAU § 4 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till krisledningsnämnd väljs: 
 
Valberedningen föreslår att nuvarande krisledningsnämnds uppdrag 
förlängs till och med den 27 februari 2023 och ny krisledningsnämnd väljs 
på fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023.  
_____ 
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KSAU § 5 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till Liljaskolans styrelse väljs: 
 
Ledamöter 
Gösta Eklund, M, ordförande 
Barbro Lundmark, S 
Fredrik Elback, S 
vakant, S  
Magnus Jälmbrant, V 
Tommy Bingebo, C, vice ordförande 
Ulf Eriksson, C 
 
Ersättare 
Dagmar Schröder, S 
Eva Vännberg, S 
Agneta Nilsson, M 
Maria Olofsson, C 
Hans-Inge Smetana, KD 
_____ 
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KSAU § 6 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till plan- och miljönämnd väljs: 
 
Ledamöter 
Sofie Gustafsson, S, ordförande 
Berit Persson, S 
Kjell Holmlund, S 
Lars G Brandt, M 
Jimmy Rosén, V 
Leif Lindgren, C, vice ordförande 
Sofia Blomquist, C 
 
Ersättare 
Anton Pettersson, S, 
Stig Hörnqvist, S 
Jan-Ola Wirth, M 
Sabrina Viltpil, C 
Martin Hermansson, KD 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/adc83ff9-8c63-49bf-ac31-802c13bf8c7d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(40) 

2022-12-01 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 7 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till valnämnd väljs: 
 
Ledamöter 
Magnus Jälmbrant, V, ordförande 
Berit Persson, S 
Vakant, S 
Karl-Johan Palm, M 
Sofia Blomquist, C, vice ordförande 
 
Ersättare  
Vakant, S,  
Vakant, S 
Vakant, V 
Gösta Eklund, M 
Sandra Bingebo, KD 
_____ 
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KSAU § 8 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Val av vård- och omsorgsnämnden:  
 
Ledamöter 
Henric Jakobsson, S, Ordförande 
Kjell Holmlund, S 
Johanna Abrahamsson, S 
Lars Ågren, M 
Gösta Lundberg, M 
Mats Fantenberg, V 
Ingmarie Lindqvist, C, vice ordförande 
Roger Larsson, C 
Per Nordlund, SD 
 
Ersättare 
Monica Nygren, S 
Folke Eriksson, S 
Ulla-Britt Andersson, M 
Maria Sundström, M 
Micaela Fahlgård, V 
Henrik Lindberg, V  
Patricia Riselius, C 
Runa Hermansson, KD 
Vakant, C 
_____ 
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KSAU § 9 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som revisorer i Vännäs kommun väljs: 
 
Kjell Moberg, S, vice ordförande 
Johan Söderling, S 
Jan-Olof Bingebo, C, ordförande 
Elisabeth Åkerlund, C 
Åke Sandström, C 
_____ 
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KSAU § 10 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till Vännäs Fastigheter AB:s styrelse väljs: 
 
Ledamöter 
Anna Frej, S ordförande 
Leif Andersson, S 
Jan Nilsson, M 
Per Nyström, V 
Ulf Eriksson, C, vice ordförande 
 
Suppleanter 
Olof Johnsson, S 
Fredrik Elback, S 
Erik Fastevik, C  
_____ 
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KSAU § 11 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som ombud till bolagsstämman i Vännäs Fastigheter AB väljs: 
 
Ordinarie 
Lillemor Lundgren, S 
 
Ersättare 
Krister Andersson, MP 
_____ 
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KSAU § 12 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som revisor i Vännäs Fastigheter AB väljs: 
 
Ordinarie 
Jan-Olof Bingebo, C 
 
Ersättare 
Kjell Moberg, S 
_____ 
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KSAU § 13 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till Fastighetstjänster i Vännäs AB:s styrelse väljs:  
 
Ledamöter 
Anna Frej, S, ordförande 
Leif Andersson, S 
Jan Nilsson, M 
Per Nyström, V 
Ulf Eriksson, C, vice ordförande 
 
Suppleanter 
Olof Johnson, S 
Fredrik Elback, S 
Erik Fastevik, C 
_____ 
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KSAU § 14 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som ombud till bolagsstämman i Fastighetstjänster i Vännäs AB väljs: 
 
Ordinarie  
Lillemor Lundgren, S 
 
Ersättare 
Krister Andersson, MP 
_____ 
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KSAU § 15 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som revisor i Fastighetstjänster i Vännäs AB väljs: 
 
Ordinarie 
Jan-Olof Bingebo, C 
 
Ersättare 
Kjell Moberg, S 
_____ 
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KSAU § 16 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till Älvdala Fastigheter AB:s styrelse väljs: 
 
Ledamöter 
Anna Frej, S, ordförande 
Leif Andersson, S 
Jan Nilsson, M 
Per Nyström, V 
Ulf Eriksson, C, vice ordförande 
 
Suppleanter 
Olof Johnson, S 
Fredrik Elback, S 
Erik Fastevik, C 
_____ 
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KSAU § 17 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som ombud till bolagsstämman i Älvdala Fastigheter AB väljs: 
 
Ordinarie  
Lillemor Lundgren, S 
 
Ersättare 
Krister Andersson, MP 
_____ 
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KSAU § 18 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som revisor i Älvdala Fastigheter AB väljs: 
 
Ordinarie 
Vakant, C 
 
Ersättare 
Kjell Moberg, S 
_____ 
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KSAU § 19 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representanter i den gemensamma nämnden för it-
kapacitetstjänster väljs: 
 
Ledamöter 
Anna Frej, S 
Anders Nilsson, C 
 
Ersättare 
Johan Ågren, S 
Hans-Inge Smetana, KD 
_____ 
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KSAU § 20 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representant i Umeåregionens gemensamma nämnd 
för drift och hantering av personaladministrativa system väljs:   
 
Ledamot 
Anna Frej, S 
 
Ersättare 
Anders Nilsson, C 
 
_____ 
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KSAU § 21 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representant i överförmyndarnämnden i 
Umeåregionen väljs: 
 
Ledamot 
Olof Johnson, S 
 
Ersättare 
Monica Höök, C 
_____ 
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KSAU § 22 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representant i Samordningsförbundet 
Umeåregionen väljs: 
 
Ledamot 
Jan Nilsson, M 
 
Ersättare 
Anders Nilsson, C 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/adc83ff9-8c63-49bf-ac31-802c13bf8c7d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(40) 

2022-12-01 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 23 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till hållbarhetsberedning väljs, med personliga ersättare: 
 
Ledamöter                         Ersättare 
Sofie Gustafsson, S, ordförande               Vakant, S                        
Leif Andersson, S                                      Vakant, S 
Jan Nilsson, M                                           Vakant M 
Sandra Norrman, V                                   Magnus Jälmbrant, V 
Sofia Blomquist, C, vice ordförande         Sandra Bingebo, KD 
_____ 
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KSAU § 24 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som kommunalråd väljs: 
 
Anna Frej, S, kommunalråd 
Anders Nilsson, C, oppositionsråd  
_____ 
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KSAU § 25 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som gruppledare utses:  
 
Jan Nilsson, M 
Viktoria Lapinniemi, V 
Hans-Inge Smetana, KD 
Krister Andersson, MP  
Emma Lundkvist, SD 
_____ 
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KSAU § 26 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som kontaktpersoner för vänortsutbyte väljs: 
 
Lillemor Lundgren, S 
Tommy Bingebo, C 
Agneta Nilsson, M 
_____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/adc83ff9-8c63-49bf-ac31-802c13bf8c7d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(40) 

2022-12-01 
 

 

 

  
 

 
 

KSAU § 27 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns ledamöter utses: 
 
Primärkommunala delegationen: Anna Frej, S, Anders Nilsson, C 
 
Delegationen för social välfärd och hälsa: vakant 
 
Delegation för utbildning: vakant 
_____ 
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KSAU § 28 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som ledamot i Friluftsfrämjandet utses 
 
Sofie Gustafsson, S 
_____ 
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KSAU § 29 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representanter i styrelsen i Föreningen E12 väljs: 
 
Anna Frej, S 
Anders Nilsson, C 
_____ 
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KSAU § 30 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som ombud till årsmöte i Föreningen E12 väljs: 
 
Ordinarie 
Anna-Stina Ögren, S 
Tomas Moberg, C 
 
Ersättare 
Olof Johnson, S 
Ellinor Lundberg, C 
_____ 
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KSAU § 31 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representanter till styrelsen i föreningen Konstvägen 
sju älvar väljs: 
 
Ledamot 
Vakant 
 
Ersättare 
Maria Olofsson, C 
_____ 
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KSAU § 32 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns ombud till årsmöte i föreningen Konstvägen sju 
älvar väljs: 
 
Ordinarie 
Anna-Stina Ögren, S 
 
Ersättare 
Vakant 
_____ 
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KSAU § 33 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns representanter i Vikom väljs: 
 
Ledamot 
Kjell Holmlund, S  eller Lars-Göran Brandt, M 
 
Ersättare 
Eva Vännberg, S 
_____ 
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KSAU § 34 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. 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår Anders Nilsson, C, som ersättare. 
 
Gösta Eklund, S, föreslår Per-Erik Lundmark, S, som ersättare. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Votering begärs 
och genomförs. Sluten omröstning görs.  
Rösterna utfaller med 4 för Per-Erik Lundmark, S, och 3 för Anders Nilsson, 
C.  
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns ombud till årsmöte i Vikom väljs: 
 
Ordinarie 
Anna Frej, S  
 
Ersättare 
Per-Erik Lundmark, S 
_____ 
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KSAU § 35 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Som Vännäs kommuns begravningsombud nomineras: 
 
Eva Vännberg, S 
 
 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten för beslut om 
begravningsombud.  
_____ 
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KSAU § 36 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. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Erik Fastevik, C 
Leif Lindgren, C 
Anna-Stina Ögren, S 
Kjell Holmlund, S 
 
I beslutet ska det framgå om den valde har kunskap inom tätort och/eller 
jord- och skogsbruk. 
_____ 
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