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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Lena Carneland (S), Ordförande 
Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 
Viktoria Lapinniemi (V), 2:e vice ordförande 
Susanne Bygdén (S) § 42-64 
Per-Erik Lundmark (S) 
Sofie Gustafsson (S) 
Kjell Holmlund (S) 
Jörgen Nilsson (S) § 37-41, 47-48 
Lillemor Lundgren (S) 
Peter Sohlman (S) 
Signild Norrman (S) 
Leif Åhman (V) § 37-41, 47-48, 52 
Per Nyström (V) § 37-41 
Bengt-Erik Näslund (V) 
Jan Nilsson (M) 
Gösta Eklund (M) § 37-41, 47-48, 52 
Ulf Eriksson (C) 
Sofia Blomquist (C) 
Erik Fastevik (C)  49-64 
Sixten Jonsson (C) 
Fredrik Sandin (C) 
Ingmarie Lindqvist (C) 
Anders Nilsson (C) 
Martin Hermansson (KD) 
Monica Wahlström (L) 
Emma Lundkvist (SD) 
Ann Einerud (SD) 

Tjänstgörande ersättare Berit Persson (S) 
Henric Jakobsson (S) § 37-46, 49-64 
Sandra Norrman (V) § 42-64 
Magnus Jälmbrant (V) § 42-46, 49-51, 53-64 
Susan Palm (M) 
Emma Vidmark (MP) 
Maria Olofsson (C) § 37-41, 47-48 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Henric Jakobsson (S) § 47-48 
Anna-Stina Ögren (S) § 37-41, 47 
Sandra Norrman (V) § 37-41 
Magnus Jälmbrant (V) § 37-41, 47-48, 52 
Maria Olofsson (C) § 42-46, 49-64 
Anna Frej, S, kommunalråd 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
KF § 37 
Frågestund på kommunfullmäktige - allmänheten och ledamöter 5 

KF § 38 
Interpellationer 2021 6 

KF § 39 
Redovisning av meddelanden 2021 7 

KF § 40 
Rapportering av revisionen på kommunfullmäktige 8 

KF § 41 
Information från Vakin angående provpumpning för vattentäkt i Vännäs 
kommun 9 

KF § 42 
VA-plan och dagvattenstrategi 10 

KF § 43 
Biologisk rening i avloppsreningsverket 11 

KF § 44 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 12 

KF § 45 
Revidering av Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun 13 

KF § 46 
Komplettering till renhållnings- och avfallstaxa 14 

KF § 47 
Tertialbokslut 1, 2021, för Vännäs kommun 15 

KF § 48 
Budget 2022–2023 och plan 2024 16 

KF § 49 
Revisionens budgetäskande för 2022 18 

KF § 50 
Revidering av tomttaxa 19 

KF § 51 
Taxa för pendlarparkering 20 

KF § 52 
Steg 2 i bolagisering av kommunens fastigheter, bolagisering av 
fastighetsavdelningen 21 

KF § 53 
Vännäs kommuns rätt att förbjuda vistelse i en park, en badplats eller annan 
liknande plats (pandemilagen, Covid-19) 23 

KF § 54 

https://sign.visma.net/sv/document-check/794e885e-9716-4754-9c54-ef4a3ab37277

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(35) 

2021-06-07 
 

 

 

  
  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, om att utreda ytterligare trygghetsboenden 24 

KF § 55 
Redovisning av partistöd erhållet 2020 26 

KF § 56 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 27 

KF § 57 
Motion från Krister Andersson, MP, om koldioxidbudget 28 

KF § 58 
Motion från Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk 29 

KF § 59 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, 
och Monica Wahlström, L, om snedvriden konkurrens 30 

KF § 60 
Medborgarförslag från Malin Karlsson och Stina Thysell Persson om 
inomhusarena för evenemang. 31 

KF § 61 
Medborgarförslag från Anna-Lena Forzén Boström och Johanna Björk om 
lekpark vid Bjällerkransen, Vännäs 32 

KF § 62 
Medborgarförslag från Robert Boman om elcyklar till hemtjänsten 33 

KF § 63 
Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Linda Unge, S 34 

KF § 64 
Val av ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i Vännäs Fastigheter AB 
efter Sonja Eriksson, S 35 
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KF § 37 Dnr 2021/000023  
 
Frågestund på kommunfullmäktige - allmänheten och ledamöter  
 
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. 
 
Ulf Eriksson, C, frågar om Vännäs kommun planerar att ansluta sig till den 
nya regiongemensamma beställningscentralen för service/färdtjänstresor. 
 
Henrik Jakobsson, S, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, besvarar 
frågan med att säga att så fort som möjligt ska ett samarbete övervägas.  
 
Ingen ytterligare fråga ställs.       
_____ 
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KF § 38 Dnr 2021/000024  
 
Interpellationer 2021 
 
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. 
 
Ulf Eriksson, C, har inkommit med en interpellation om Vännäs 
motormuseum. Anna Frej, S, har svarat på interpellationen.  
 
Monica Wahlström, L, har inkommit med en interpellation om skolans 
förebyggande arbete mot bortgifte och könsstympning under sommarlovet. 
Per-Erik Lundmark, S, ledamot i barn- och utbildningsnämnden läser upp 
Susanne Bygdéns, S, skriftliga interpellationssvar. Som en del av svaret 
ingår kommunens handlingsplan mot hedersrelaterat våld. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Ulf Eriksson, C 
Interpellationssvar från Anna Frej, S 
Interpellation från Monica Wahlström, L 
Interpellationssvar från Susanne Bygdén, S 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
_____ 
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KF § 39 Dnr 2021/000002  
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde redovisas aktuella meddelanden. 
 
Meddelanden 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-04-23 
Protokoll Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 2021-04-12 
Årsredovisning och revisionsrapporter för verksamhetsåret 2021, 
Samordningsförbundet Umeåregionen 
Portföljsredovisning april 2021 
Protokoll Primärkommunala beredningen 2021-04-29 
Minnesanteckningar Beredningen för regional utveckling, 2021-04-15 
Beslut från Mark- och miljödomstolen om Centrumplan 
Beslut om medborgarförslag, KS 2021-05-24 §§ 55, 56 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KF § 40 Dnr 2021/000026  
 
Rapportering av revisionen på kommunfullmäktige 
 
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.  
 
Olof Johansson, S, ledamot i revisionen, deltar och berättar att revisionen 
sedan senaste dialog med kommunfullmäktige inte haft något sammanträde 
men ska ha det inom kort och då besluta inom vilka områden de ska göra 
grundläggande granskning detta år. Tidigare arbete innevarande år har 
bestått av granskning av kommunens årsbokslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen från revisionen läggs till handlingarna.  
_____ 
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KF § 41 Dnr 2021/000115  
 
Information från Vakin angående provpumpning för vattentäkt i 
Vännäs kommun 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 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. Under 2021 så kommer 
provpumpningen att fortgå och dialogen med fastighetsägare sker 
fortlöpande.  
 
Information kommer fortlöpande att ges till de politiska instanserna i 
Vännäs kommun.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen från VAKIN läggs till handlingarna.  
_____ 
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KF § 42 Dnr 2021/000049  
 
VA-plan och dagvattenstrategi 
 
Ärende 
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver Sveriges kommuner 
arbeta fram VA-planer för att möta framtidens behov av god VA-försörjning 
och för att följa miljökvalitetsnormerna. Syftet med en VA-plan och en 
dagvattenstrategi är att skapa tydliga, långsiktiga och hållbara riktlinjer och 
åtgärder för vatten- och avloppsförsörjning inom kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en ny vatten- och 
avloppsplan (VA-plan) med tillhörande dagvattenstrategi för Vännäs 
kommun. Arbetet har genomgått flera delmoment där VA-plan och 
dagvattenstrategi är slutprodukten. Underlag till detta är VA-översikten, 
VA-policyn och workshopen som hölls med politiker och tjänstepersoner.  
 
Handlingarna har varit ute på remiss hos berörda aktörer och allmänheten 
och inkomna synpunkter har beaktats i gällande förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hanna Åbrink, 2021-03-02 
Va-plan och dagvattenstrategi med bilagor 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 47 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
VA-plan och dagvattenstrategi antas. 
_____ 
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KF § 43 Dnr 2021/000064  
 
Biologisk rening i avloppsreningsverket  
 
Ärende 
Vännäsby avloppsreningsverk har idag endast kemisk rening. Reningen 
klarar kravet på halten fosfor som får släppas ut men har svårigheter att 
klara av gränsvärdena för COD och BOD. COD är kemisk syreförbrukning 
och BOD står för biokemisk syreförbrukning. För att kunna åtgärda detta 
behövs ett ytterligare reningssteg i form av biologisk rening. I samband med 
utbyggnad av biologiskt steg så görs även en luktreduceringsåtgärd för att 
minimera luktspridning från verket. 
 
Innan byggande kan inledas måste tillståndsprocessen genomföras. 
Tidsplanen innebär att tillståndsprocess ska ske under 2021-2022 och 
byggnationen under 2022-2023. Kostnaden för hela projektet beräknas 
totalt till 7,5 miljoner kronor och föreslås finansieras via det VA-överskott 
som finns ackumulerat idag, totalt 8,3 mkr. Då detta arbete gynnar alla VA-
abonnenter är det möjligt att använda detta överskott.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Christer Nygren, 2021-03-08 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-024 § 48 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avloppsreningsverket byggs ut med ett biologiskt steg samt med åtgärder 
för att minimera lukt från reningsverket. Projektet finansieras via det va-
överskott som finns fonderat idag. 
_____ 
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KF § 44 Dnr 2021/000084  
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Ärende 
Enligt miljöbalken får kommunen ta fram egna lokala föreskrifter för vissa 
områden för att ytterligare skydda människors hälsa och miljön utöver vad 
lagen bestämmer.  
 
Vännäs kommuns befintliga lokala föreskrifter för människors hälsa och 
miljön behöver uppdateras. Framför allt vad gäller tydlighet och 
klargörande om vad som gäller inom tätbebyggt område och vad som gäller 
inom detaljplanelagt område. Några små justeringar har gjorts vad gäller 
anmälningsplikt som förenklar för medborgarna då anmälningsplikten tas 
bort. Inga olägenheter har uppstått inom dessa områden. Kartbilagan har 
uppdaterats. 
 
Beslutsunderlag 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Arvidsson, 2021-04-06 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 49 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
antas att gälla fr.o.m. 2021-07-01. 
_____ 
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KF § 45 Dnr 2021/000092  
 
Revidering av Renhållningsordningens lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Vännäs kommun  
 
Ärende 
Nya regler och förordningar angående renhållning trädde i kraft augusti 
2020 med nya benämningar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Det innebär att föreskrifterna behöver uppdateras. De reviderade 
föreskrifterna har ställts ut för synpunkter från den 7 december 2020 till 
den 15 januari 2021. Inga synpunkter inkom från medborgare men plan- och 
miljönämnden lämnade sina synpunkter som har beaktats och i 
förekommande fall har arbetat in i de reviderade föreskrifterna. 
Kommunfullmäktige ska anta de reviderade renhållningsföreskrifterna för 
Vännäs kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Inger Olofsson, 2021-05-03 
Reviderade lokala föreskrifter inom renhållningsordningen, inkl. bilagor 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 50 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade lokala renhållningsföreskrifter för Vännäs kommun antas att 
gälla från 2021-07-01 
_____ 
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KF § 46 Dnr 2021/000093  
 
Komplettering till renhållnings- och avfallstaxa 
 
Ärende 
Renhållnings- och avfallstaxa för 2021 beslutades av kommunfullmäktige i 
december 2020. Beslutet innebar att renhållnings- och avfallstaxan behålls 
oförändrad jämfört med 2020. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att komplettering av nya taxor införs 
från den första juli 2021 med bland annat ändrad taxa för budning av mat- 
och restavfall samt grovavfall, deponi- och mottagningsavgifter, 
mottagnings- och destruktionsavgifter för farligt avfall samt taxa för 
slamtömning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Inger Olofsson, 2021-04-29 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 51 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, och Ulf Eriksson, C, föreslår avslag till 
kommunstyrelsens förslag om att revidera taxan.  
 
Sandra Norrman, V, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
revidera taxan.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag om revidering av taxan samt ett förslag om 
avslag, det vill säga att behålla nuvarande taxa. Ordförande frågar 
kommunfullmäktige hur de ställer sig till förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad renhållnings- och avfallstaxa antas att gälla från och med 2021-
07-01. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, Anders Nilsson, C, Ulf Eriksson, C, Tommy Bingebo, C, 
Fredrik Sandin, C, Sixten Jonsson, C,  Ingmarie Lindqvist, C, och Sofia 
Blomquist, C, reserverar sig mot beslutet.   
_____ 
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KF § 47 Dnr 2021/000104  
 
Tertialbokslut 1, 2021, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsrapport/tertialrapport 1, 2021, avseende perioden januari- april 2021.  
 
Tertialrapporten ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Utfallet till och med april är ett resultat i stort sett enligt budget, ett 
marginellt överskott med 0,3 mkr. Prognosen för 2021 är en positiv 
avvikelse mot budget med 9,6 mkr. Resultatet prognosticeras till 22,8 mkr. 
De största prognostiserade avvikelserna jämfört med budget är inom vård- 
och omsorgsnämnden - 3,5 mkr och finansen + 13 mkr.  Underskottet inom 
vård- och omsorg, både vad gäller utfall och prognos, är kopplat till 
kostnader för hantering av Covid-19. Överskottet inom finansen beror 
främst på bättre skatteintäkter jämfört med budget. 
 
Tertialbokslut 1 har samverkats fackligt och samtliga fack är eniga med 
arbetsgivarens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Birgitta Samuelsson, 2021-05-17 
Delårsbokslut/tertialrapport 1, 2021, inkl. bilagor 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 60 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tertialbokslut 1, 2021, för Vännäs kommun fastställs. 
_____ 
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KF § 48 Dnr 2021/000098  
 
Budget 2022–2023 och plan 2024 
 
Ärende 
Budgetberedningen överlämnar bifogat budgetförslag för budget 2022–
2023 och plan 2024. Förslaget innehåller drift-, investerings-, resultat-, 
balans- och kassaflödesbudget. I förslaget framgår också övergripande mål 
samt direktiv och uppdrag till nämnderna för perioden.  
 
Budgetförslaget innehåller också en beräkning på nivån på resultat i 
förhållande till skatter och bidrag, soliditet samt självfinansieringsgrad för 
planerade investeringar.  
 
Budgeten bygger i huvudsak på faktorer kända 2021-02-18 samt på tidigare 
beslut i kommunfullmäktige om att anpassa budgetens storlek till 
standardkostnad +7 %. Budgeten bygger också på att prislappsmodellen 
används som grund för fördelning av ramar. 
 
Med budgetberedningens budgetförslag förväntas resultatet uppgå till 3 % 
av skatter och generella statsbidrag 2022, 2,5 % år 2023 och 2 % år 2024 
vilket är något högre än målet de senaste åren. 
 
Budgeten har samverkats fackligt och samtliga fack är eniga med 
arbetsgivarens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Birgitta Samuelsson, 2021-05-04 
Budget 2022–2023 och plan 2024 inklusive investeringar och 
prioriteringsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 61 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, och Ulf Eriksson, C, föreslår att ärendet återremitteras 
för att ge budgetberedningen möjlighet att bereda ändringsförslag från C, 
KD och L. Om återremissyrkandet avslås föreslår de att budgeten antas med 
de presenterade ändringsförslagen.  
 
Emma Lundqvist, SD, föreslår att posterna infrastruktur utemiljö 
järnvägsstation och centrumplanering i investeringsbudget minskas/tas 
bort.  
 
Emma Vidmark, MP, föreslår följande tillägg till budgeten:  
 Barn- och utbildningsnämnden ges ett särskilt uppdrag att genomföra en 

externt ledd utredning av grundskolan med syfte att förbättra 
skolresultaten, hur det kompensatoriska uppdraget ska uppnås och hur 
skillnaden mellan pojkar och flickors skolresultat ska utjämnas. 

        forts 
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forts KF § 48 
 

 
 Att 500.000:- under 2022 anslås till barn- och utbildningsnämnden för 

att möjliggöra uppdraget. Resultatet minskas med samma summa. 
 
 Att en tjänst som miljö- och hållbarhetssamordnare inrättas i kommunen 

under 2022. Tjänsten ryms inom föreslagen ram för kommunstyrelsen 
(kvalificerad handläggare i prioriteringsunderlagen). 

 
Jan Nilsson, M, Bengt-Erik Näslund, V, och Gösta Eklund M, föreslår bifall 
till kommunstyrelsens förslag om att anta budgetberedningens föreslagna 
budget.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss av ärendet, 
ett förslag om flertalet ändringar i budgetförslaget, ett förslag om 
borttagande av enskild post i budgetförslaget, ett förslag om tillägg i 
direktiven samt ett förslag om godkännande av budget. Förslaget om 
återremiss behandlas först.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag. Ordförande finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag.  
 
Votering/omröstning begärs. 
 
Votering genomförs. Ja innebär att ärendet avgörs idag, nej innebär att 
ärendet återremitteras. Rösterna utfaller med 19 ja och 11 nej. Reglerna om 
minoritetsåterremiss i fullmäktige säger att en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna (en minoritet) har möjlighet att återremittera ett ärende en 
gång. För att ärendet ska återremitteras krävs i detta fall minst 10 röster för 
det. Ärendet återremitteras genom en minoritetsåterremiss.  
 
Därmed faller övriga förslag och prövas inte vid detta tillfälle.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att budgetberedningen ska ges möjlighet att 
bereda ändringsförslag från C, KD och L.       
_____ 
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KF § 49 Dnr 2021/000088  
 
Revisionens budgetäskande för 2022  
 
Ärende 
Revisorerna ska enligt 12, §1 § i kommunallagen, årligen, i den omfattning 
som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den granskning som 
revisorerna gör under året ska sedan ligga till grund för fullmäktiges 
ansvarsprövning.  
 
Den årliga revisionsplanen upprättas utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys. I budgetäskandet ingår tre olika delar: 
* Lagstadgade granskningar 
* Grundläggande granskning 
* fördjupade granskningar.  
 
Revisonen har begärt medel för att kunna genomföra dessa granskningar, 
680 tkr årligen under åren 2022–2024. 
 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beredning av revisionens 
budget.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetäskande från revisionen, 2021-04-21 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionen beviljas årligen 680 tkr för åren 2022–2024.      
_____ 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/794e885e-9716-4754-9c54-ef4a3ab37277

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(35) 

2021-06-07 
 

 

 

  
  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

KF § 50 Dnr 2021/000090  
 
Revidering av tomttaxa 
 
Ärende 
Nuvarande taxa vid försäljning av tomter för flerbostadshus beslutades av 
kommunfullmäktige i oktober 2016. I den allmänna hyreshustaxeringen 
2019 har Skatteverket tagit fram förslag till nya taxeringsvärden, som 
baseras på försäljningar de senaste åren. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % 
av det sannolika marknadsvärdet. Utifrån de höjda taxeringsvärdena har 
förslag tagits fram för justerade priser för tomter avsedda för flerbostadshus 
som föreslås gälla från och med den 1 september 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tore Forsberg, 2021-04-29 
Reviderad tomttaxa 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 63 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad tomttaxa för flerbostadshus antas att gälla fr.o.m. 2021-09-01. 
_____ 
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KF § 51 Dnr 2021/000091  
 
Taxa för pendlarparkering 
 
Ärende 
Kommunen har för närvarande ett 30-tal parkeringsplatser med 
motorvärmare och el-laddstolpar avsedda i första hand för tågpendlare i 
Vännäs resp. Vännäsby.  
 
Kostnaden för en parkeringsanläggning utgörs av kapitalkostnad för 
anläggande av parkeringsyta med motorvärmare resp. el-laddstolpar samt 
drift- och underhållskostnader. Detta genererar ett behov av avgift per 
parkeringsplats på i storleksordningen 300 kr/månad. Parkören betalar för 
närvarande 200 kr/månad under tiden oktober-april för en parkeringsplats 
med motorvärmare. Parkeringsplats med el-laddstolpe upplåts utan 
kostnad. Kommunens årliga kostnader överstiger 100 tkr och intäkterna 
uppgår till ca 20 tkr.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till avgifter för 
pendlarparkeringar och andra offentliga parkeringsplatser med 
motorvärmare respektive laddstolpe som i huvudsak motsvarar uppkomna 
kostnader för anläggning, drift och underhåll av parkeringsytorna. Förslaget 
innebär ett enkelt betalsystem med valmöjligheter. Förhoppningen är även 
att det ska motivera fler bilåkare att gå eller cykla till pendelstationerna, 
framför allt under sommartid.  
 
Den nya taxan föreslås införas den 1 september 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tore Forsberg, 2021-04-28 
Reviderad parkeringstaxa 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 64 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för pendlarparkeringar m.fl. antas att gälla fr.o.m. 2021-09-01. 
_____ 
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KF § 52 Dnr 2016/000183  
 
Steg 2 i bolagisering av kommunens fastigheter, bolagisering av 
fastighetsavdelningen 
 
Ärende 
Vännäs kommun har beslutat om en viljeinriktning för bolagisering av 
kommunens fastighetsbestånd. Två tredjedelar av viljeinriktningen är 
implementerad där den återstående tredjedelen avser 
fastighetsavdelningen. 
  
VD har arbetat fram ett beslutsunderlag där kommunen hyr ut berörda 
lokaler till bolaget som därefter hyr tillbaka lokalerna till kommunen. 
Genom hyresmodellen kan kommunfullmäktiges syfte implementeras utan 
att orsaka betydande transaktionskostnader. Kortfattat är bolagets uppgift 
att förvalta och upprätthålla befintliga funktioner i fastighetsbeståndet. Om- 
till- eller nyproduktioner budgeteras fortfarande av kommunen och avropas 
till bolaget genom separata beställningar. Tilläggsbeställningar hanteras 
självständigt av bolaget som säljer byggtjänster till kommunen samt 
upphandlar externa konsulter och entreprenörer utifrån 
beställningsskrivelse.  
 
Bolagets bedömning är att hyresmodellen ger synergier med bolagets 
befintliga fastighetsorganisation och kommer förbättra strukturen och 
kommunikationen mellan bolag och de olika kommunala förvaltningarna.  
 
Sammanfattningsvis bedöms den ökade kostnaden för kommunen till cirka 
2,6 mkr. Då fastighetsavdelningen historisk sett har överskridit sin budget 
med cirka 1,5 mkr per år blir dock den mer realistiska ökade årskostnaden 
för kommunen cirka 1,1 mkr. 
 
Ärendet har samverkats fackligt. Vision är eniga med arbetsgivarens förslag. 
Kommunal är oeniga med förslaget och anser att fastighetsavdelningen 
fortsatt ska ligga under kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Per Lundqvist 2021-05-17 
Protokoll facklig förhandling enligt MBL § 11 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 65 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun godkänner att verksamhetsgrenen 
”Fastighetsavdelningen” överlåts till Fastighetstjänster i Vännäs AB för en 
köpeskilling om 1 krona. 
 
Vännäs kommun godkänner samtliga hyreskontrakt om cirka 44 mkr där 
kommunen är hyresgäst till Fastighetstjänster i Vännäs AB. 
             forts 
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forts KF § 52 
 
Vännäs kommun godkänner samtliga hyreskontrakt om cirka 17,2 mkr där 
kommunen är hyresvärd till Fastighetstjänster i Vännäs AB. 
 
Vännäs kommun godkänner att Fastighetstjänster i Vännäs AB får en 
borgensram om 40 mkr för att hantera underhållsinvesteringar under 
kontraktstiden. 
 
Vännäs kommun godkänner att presenterade hyresavtal i 2021 års 
kostnadsnivå indexeras med 75 procentenheter av 2022 års PKV-index för 
att motsvara 2022 års kostnadsnivå. 
_____ 
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KF § 53 Dnr 2021/000070  
 
Vännäs kommuns rätt att förbjuda vistelse i en park, en badplats 
eller annan liknande plats (pandemilagen, Covid-19)  
 
Ärende 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Regleringen trädde i kraft den 11 
mars 2021. 
 
Innan en kommun beslutar om vistelseförbud ska smittskyddsläkaren i 
regionen och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över 
kommunens förslag. Länsstyrelsen kommer att ta fram rutiner för hur 
samverkan ska gå till i länet. Överträdelse av vistelseförbud kan leda till 
böter om 2000 kr. Det är Polisen som ansvarar för tillsyn och utfärdande av 
böter.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om beslutsrätten enligt förordningen ska 
överlåtas till kommunstyrelsen eller annan nämnd då det kan finnas behov 
av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess om ett förbud blir 
aktuellt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2021-03-17 
Lag 2021:4, förordning 2021:8, förordning 2021:161 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 69 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten enligt förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid-19 till kommunstyrelsen. Beslut fattade enligt 
förordningen ska meddelas till kommunfullmäktige. Beslutanderätten 
villkoras med att beslut om vistelseförbud inte får gälla mer än 21 dagar. 
Vistelseförbud kan förlängas genom senare beslut.  
_____ 
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KF § 54 Dnr 2019/000193  
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, om att utreda ytterligare trygghetsboenden 
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana KD och Monica Wahlström, L, inkom 
den 6 december 2019 med en motion om att ge Vännäs Fastigheter i 
uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare trygghetsboenden.  
 
Vännäs Fastigheter AB har yttrat sig om motionen angående bland annat 
efterfrågan på sådan typ av bostad. Kommunstyrelseförvaltningen har 
upprättat förslag till svar på motionen. I svaret framgår det bland annat att 
Vännäs Fastigheter idag erbjuder trygghetsboende på Kyrkogatan 8 och 
Södra Drottninggatan 6. I lokalerna finns trivselhörnor, gemensam matsal 
med lunchservering samt kafé. Intresserade kan även teckna avtal för att 
nyttja husets trivselvärd. F.n. är kostnaden 325 kr i månaden för denna 
tjänst. Det huvudsakliga syftet med trivselvärden är att sprida glädje och 
trivsel genom social närvaro. Utifrån motionens skrivning ska 
kommunfullmäktige nu besluta om en utredning ska göras av Vännäs 
Fastigheter om möjligheten till ytterligare trygghetsboenden. Frågan är 
alltså inte i första hand om fler trygghetsboenden ska skapas.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ger två förslag till beslut av på motionen: 
 Motionen bifalls. Vännäs Fastigheter AB ges i uppdrag att utreda 

möjligheten till ytterligare trygghetsboenden.  
 Motionen avslås.  
 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Vännäs 
Fastigheter AB skulle ges i uppdrag att utöka antalet bostäder med möjlighet 
till trygghetsboende och att motionen därmed ska anses vara besvarad.   
 
Beslutsunderlag 
Motion från Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, 2019-12-06 
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2021-04-29 
Remissvar Vännäs Fastigheter AB, 2020-10-12 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-05-24 § 71 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulf Eriksson, C, och Monica Wahlström, L, föreslår att andra meningen ska 
lyda: "Motionen är därmed bifallen" och inte besvarad.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag om uppdrag till Vännäs Fastigheter AB och att  
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Forts KF § 54 
 
motionen är besvarad, samt Ulf Erikssons, C, och Monica Wahlström, L, 
förslag om uppdrag till Vännäs Fastigheter AB samt att motionen ska vara 
bifallen. 
 
Ordförande frågar fullmäktige hur det ställer sig till förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering/omröstning begärs. Ja innebar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Nej innebär bifall till Ulf Eriksons, C, med fleras, förslag. Rösterna 
utfaller med 19 ja och 10 nej. Därmed beslutas i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs Fastigheter AB ges i uppdrag att utöka antalet bostäder med 
möjlighet till trygghetsboende. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, Anders Nilsson, C, Ulf Eriksson, C, Tommy Bingebo, C, 
Fredrik Sandin, C, Sixten Jonsson, C, Ingmarie Lindqvist, C, Sofia 
Blomquist, C, Martin Hermansson, KD, och Monica Wahlström, L, 
reserverar sig mot beslutet.   
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

KF § 55 Dnr 2021/000077  
 
Redovisning av partistöd erhållet 2020 
 
Ärende 
Kommuner och landsting har möjlighet att ge partistöd till partier i sitt 
fullmäktige med syfte att stärka partiets roll i den lokala demokratin. Senast 
vid juni månads utgång ska redovisning av hur partistödet för föregående år 
använts göras. Partier som inte lämnar in redovisning har inte rätt att få 
partistöd det kommande året. Partistöd utbetalas enligt fastställt reglemente 
och ges endast till de partier som har minst en fastställd ledamot i 
kommunfullmäktige vid årets ingång.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om redovisning och granskningsrapport 
för respektive parti visar att partistödet har använts för att stärka den lokala 
demokratin under perioden 1 januari - 31 december och om stöd kan 
utbetalas för innevarande år. Redovisning behandlas löpande av 
kommunfullmäktige allt eftersom partierna lämnar in dem. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna samt 
Miljöpartiet. 
Reglemente Partistöd Vännäs kommun 
 
Ärendets behandling 
Ulf Eriksson, C, Erik Fastevik, C, Jan Nilsson, M, och Berit Persson, S, deltar 
inte på grund av jäv i behandlingen av sina respektive partiers redovisning 
och granskning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning och granskningsrapport för 2020 godkänns för Centerpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
Partistöd enligt reglemente utbetalas för 2021 till Centerpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
Övriga fullmäktigepartiers utbetalning för 2021 behandlas i samband med 
deras behandling av föregående års partistöd.  
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

KF § 56 Dnr 2020/000042  
 
Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19 
 
Ärende 
Kommunchef Karolina Johansson informerar om det aktuella Covid-19 läget 
och hur kommunen arbetar för att hantera det. Vännäs kommun arbetar 
fortsatt i stabsläge för att hantera situationen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen tagit mot information om det 
aktuella Covid-19 läget. 
_____ 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

KF § 57 Dnr 2021/000102  
 
Motion från Krister Andersson, MP, om koldioxidbudget 
 
Ärende 
Krister Andersson, MP, inkom den 11 maj 2021 med en motion om att 
Vännäs kommun ska använda sig av koldioxidbudget och koldioxidbokslut 
för att minska och följa upp kommunens klimatpåverkan.  
 
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 Krister Andersson, MP, 2021-05-11 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen väcks och remitteras till kommunstyrelsen.  
_____ 
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KF § 58 Dnr 2021/000106  
 
Motion från Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk 
 
Ärende 
Krister Andersson, MP, inkom den 18 maj 2021 med en motion om att 
Vännäs kommun ska införa hyggesfritt skogsbruk på sina marker. 
 
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 Krister Andersson, MP, 2021-05-18 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen väcks och remitteras till kommunstyrelsen.  
_____ 
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KF § 59 Dnr 2021/000119  
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge 
Smetana, KD, och Monica Wahlström, L, om snedvriden 
konkurrens  
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, inkom den  
1 juni 2021 med en motion om att kommunen ska kartlägga inom vilka 
områden företagare upplever snedvriden konkurrens samt åtgärder för 
detta. 
 
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 Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, 
och Monica Wahlström, L, 2021-06-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen väcks och remitteras till kommunstyrelsen.  
_____ 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/794e885e-9716-4754-9c54-ef4a3ab37277

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(35) 

2021-06-07 
 

 

 

  
  

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

KF § 60 Dnr 2021/000097  
 
Medborgarförslag från Malin Karlsson och Stina Thysell Persson 
om inomhusarena för evenemang.  
 
Ärende 
Malin Karlsson och Stina Thysell Persson inkom den 4 maj 2021 med ett 
medborgarförslag om att kommunen ska skapa en inomhusarena anpassad 
för matcharrangemang.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas och 
vilken nämnd som ska utreda och besluta om det.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Malin Karlsson och Stina Thysell Persson, 2021-05-
04 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen.  
_____ 
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KF § 61 Dnr 2021/000114  
 
Medborgarförslag från Anna-Lena Forzén Boström och Johanna 
Björk om lekpark vid Bjällerkransen, Vännäs  
 
Ärende 
Anna-Lena Forzén Boström och Johanna Björk har den 10 maj respektive 27 
maj 2021 inkommit med varsitt medborgarförslag om lekpark vid 
Bjällerkransen, Vännäs. Eftersom medborgarförslagen föreslår samma 
behandlas de tillsammans.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslagen får väckas och 
vilken nämnd som ska utreda och besluta om dem.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anna-Lena Forzén Boström 2021-05-10 
Medborgarförslag från Johanna Björk, 2021-05-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen.  
_____ 
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KF § 62 Dnr 2021/000116  
 
Medborgarförslag från Robert Boman om elcyklar till 
hemtjänsten 
 
Ärende 
Robert Boman inkom den 29 maj 2021 med ett medborgarförslag om att 
hemtjänsten ska få elcyklar.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas och 
vilken nämnd som ska utreda och besluta om det.   
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Robert Boman, 2021-05-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till vård- och omsorgsnämnden. 
_____ 
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KF § 63 Dnr 2021/000008  
 
Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Linda Unge, S 
 
Ärende 
Linda Unge, S, har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden. Avsägelsen 
behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021. Som ny 
ledamot i nämnden utsåg kommunfullmäktige den 29 mars 2021 Jörgen 
Nilsson, S. Han var tidigare ersättare i nämnden. Hans ersättarplats 
lämnades vakant. Kommunfullmäktige ska därmed utse ny ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-29 § 33 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-02-15 § 8 
Avsägelse Linda Unge, S, 2021-01-18 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Johanna Abrahamsson, S, väljs som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
efter Jörgen Nilsson, S, som blivit ordinarie ledamot. 
_____ 
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KF § 64 Dnr 2021/000027  
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i Vännäs 
Fastigheter AB efter Sonja Eriksson, S 
 
Ärende 
Sonja Eriksson, S, har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och ledamot i Vännäs Fastigheter AB:s styrelse. 
Avsägelsen behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021. 
Uppdragen lämnades vakanta vid det sammanträdet. Kommunfullmäktige 
ska därmed utse ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny ledamot i Vännäs 
Fastigheter AB. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-03-29, § 34 
Avsägelse Sonja Eriksson, S, 2021-02-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Johan Ågren, S, väljs som ny ledamot i Vännäs Fastigheter AB. 
Leif Andersson, S, väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.  
_____ 
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