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KF § 68 Dnr 2022/000144 
 
Sammanträdets öppnande nyvalt kommunfullmäktige 2022 
 
Ärende 
I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska den närvarande ledamot som 
varit ledamot längst tid i fullmäktige (ålderspresident) tjänstgöra som 
ordförande tills dess att presidieval har förrättats när det nyvalda 
fullmäktige samlas första gången efter val.  
 
Per-Erik Lundmark, S, är kommunfullmäktiges ålderspresident och öppnar 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen KF 2018-10-15, § 76 
____ 
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KF § 69 Dnr 2022/000145 
 
Val av fullmäktiges presidium 2022–2026 
 
Ärende 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska det nyvalda 
fullmäktige vid sitt första sammanträde efter val till fullmäktige bland sina 
ledamöter utse en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
Dessa utgör tillsammans kommunfullmäktiges presidium.  
 
Vart och ett av uppdragen väljs för sig.  
 
Beslut sker normalt genom acklamation. Begärs omröstning sker den genom 
sluten omröstning när det handlar om val av personer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen KF 2018-10-15, § 76 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lena Carneland, S, väljs till kommunfullmäktiges ordförande. 
Tommy Bingebo, C, väljs till kommunfullmäktiges förste vice ordförande.  
Agneta Nilsson, M, väljs till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.  
 
Dessa tre utgör kommunfullmäktiges presidium. 
____ 
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KF § 70 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. 
 
---- 
 
Ingen fråga ställs.  
____ 
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KF § 71 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. 
 
Kjell Moberg, S, ledamot i revisionen deltar och pratar bland annat om det 
politiska uppdraget i nämnder och kommunfullmäktige samt om revisonens 
roll om att årligen granska den verksamhet som är inom nämndernas och 
styrelsens områden.  
 
Utöver det så berättar han om revisionen sedan senaste sammanträde med 
fullmäktige har granskat kommunens delårsrapport (T2). Granskningen har 
precis överlämnats till kommunstyrelsen. Revisionen har tidigare granskat 
kommunens kris- och katastrofberedskap och funnit att den är god. 
Kommunstyrelsen har nyligen besvarat granskningen. För tillfället pågår 
granskning av detaljplaneprocessen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen från revisionen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 72 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. 
 
--- 
 
Ingen interpellation ställs.  
____ 
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KF § 73 Dnr 2022/000146 
 
Val av fullmäktiges valberedning 2022–2026 
 
Ärende 
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs det att fullmäktige har en 
valberedning som  har till uppdrag att lägga fram förslag i alla valärenden 
som fullmäktige ska behandla, förutom valen till kommunfullmäktiges 
presidium, till valberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning består av en ledamot från varje parti 
representerat i fullmäktige samt en personlig ersättare. Fullmäktige ska 
bland ledamöterna i valberedningen utse en ordförande och en vice 
ordförande. Ledamöter eller ersättare i fullmäktige kan väljas till 
valberedningen. 
 
Valberedningens mandatperiod sträcker sig från det datum det väljs till och 
med den 14 oktober 2026, under förutsättning att inget nytt val till 
fullmäktige sker. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen KF 2018-10-15, § 76 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-2026 består av följande ledamöter 
med personliga ersättare:  
 
Ledamöter                                         Ersättare 
Kjell Holmlund, S, ordf                        Leif Andersson, S 
Anders Nilsson, C, vice ordf                Sofia Blomquist, C 
Gösta Eklund, M                              Jan Nilsson, M 
Magnus Jälmbrant, V                          Hanna Lindberg, V 
Emma Lundkvist, SD                           Ann Einerud, SD 
Elisabeth Essebro, KD                          Hans-Inge Smetana, KD 
Krister Andersson, MP                         Emma Lindqvist, MP 
____ 
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KF § 74 Dnr 2022/000108 
 
Redovisning av partistöd erhållet 2021 
 
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. Redovisning för 
M, SD, V och MP godkändes vid fullmäktiges sammanträde i juni 2022. Nu 
behandlas övriga partiers redovisningar, som inte hade inkommit till 
föregående sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna 
Reglemente Partistöd Vännäs kommun, antaget KF 2014-04-28 § 47 
 
Ärendets behandling 
Hans-Inge Smetana, KD, deltar inte i behandlingen av kristdemokraternas 
redovisning på grund av jäv. Berit Persson, S, deltar inte i behandlingen av 
socialdemokraternas redovisning på grund av jäv.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning och granskningsrapport för 2021 godkänns för 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.  
 
Partistöd enligt reglemente utbetalas för 2022 till Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.  
____ 
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KF § 75 Dnr 2022/000135 
 
Tertialbokslut 2, 2022, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för 
perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Tertialbokslutet omfattar samtliga 
nämnder inklusive Vännäs Fastigheter AB.  
Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 71,3 mkr varav Vännäs 
kommun står för 53,6 mkr. Överskottet för kommunen återfinns till största 
del inom finansen och beror främst på ökade skatteintäkter. Nämnderna 
redovisar ett samlat överskott på närmare 11 mkr för perioden. 
 
Prognosen för kommunen är ett resultat på ca 44,6 mkr vilket är 24,2 bättre 
än budgeterade 20,4 mkr. Samtidigt förväntas ett underskott för nämnderna 
på totalt 1,8 mkr. Det innebär att det ekonomiska målet att nämnderna har 
en ekonomi i balans inte uppfylls. Prognosen är att tre av fyra ekonomiska 
mål nås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 98 
Tjänsteskrivelse, Henrik Olofsson, Henrik Åström, 2022-09-19 
Tertialbokslut 2, 2022 för Vännäs kommun 
Nämndernas tertialbokslut 2, 2022 
Bilagor nyckeltal: Volymmått, nettokostnadsavvikelse, nettokostnad jmf 
med andra kommuner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Tertialbokslut per 2022-08-31, för Vännäs kommun, fastställs. 
____ 
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KF § 76 Dnr 2020/000179 
 
Motion från Fredrik Sandin, C, om Liljaskolans vikande 
elevunderlag 
 
Ärende 
Fredrik Sandin, C, skickade den 7 december 2020 in en motion till 
kommunfullmäktige om Liljaskolans vikande elevunderlag om att ge 
Liljaskolans ledning i uppdrag att göra en omvärldsanalys för att bana väg 
för nya utbildningar inom och utanför skolans nuvarande områden samt att 
arbetet ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att väcka motionen och 
överlämna den till kommunstyrelsen som i oktober 2021 beslutade att 
remittera den till Liljaskolans styrelse för yttrande om hur skolan arbetar 
angående nya utbildningar för att öka antal elever. 
 
Liljaskolans styrelse besvarade remissen i maj 2022. 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett ärendet vidare. 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 att anse motionen vara besvarad 
utifrån Liljaskolans styrelses remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-20, § 71 
Remissvar, Maria Öhgren, 2022-05-19 
Protokoll Liljaskolans styrelse 2022-05-19 § 27 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-07, § 131 
Motion från Fredrik Sandin, C, 2020-12-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses vara besvarad utifrån Liljaskolans styrelses remissvar. 
____ 
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KF § 77 Dnr 2022/000123 
 
Reglemente för krisledningsnämnden - revidering 
 
Ärende 
Vid revision av Vännäs kommuns kris- och katastrofberedskap 
konstaterades att reglementet för krisledningsnämnden inte är helt korrekt 
utifrån lagstiftning och rekommendationer och heller inte tillräckligt tydligt 
med vad som gäller när krisledningsnämnden tar över verksamhet från 
andra nämnder. Reglementet är omarbetat och förtydligat utifrån 
revisionens förslag på ändring och ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 88 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23, § 84 
Tjänsteskrivelse, Malin Österlund, 2022-06-27 
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas och ersätter tidigare 
antaget reglemente. 
____ 
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KF § 78 Dnr 2022/000052 
 
Information om aktuell händelse - Säkerhetsläget inkl. kriget i 
Ukraina 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022 informerar 
kommunchef Karolina Johansson om säkerhetsläget och hur kriget i 
Ukraina påverkar kommunen. 
 
Hon berättar bland annat att kommunen arbetar med IT-säkerheten och 
analyserar sårbarheter inom vår IT-miljö, och arbetar med att öka 
medvetenheten om informationssäkerhet inom vår organisation.  
Kommunen förberedde ett stort mottagande av flyktingar från Ukraina men 
det enbart är ett fåtal som kommit till Vännäs, och då främst genom 
personliga kontakter. Kommunen har fått ett anvisningstal om 30 personer 
och har förberett ett sådant mottagande.  
Statliga myndigheter har fått ett åtagande om minskad energiförbrukning. 
Det har kommunerna inte fått, däremot har Länsstyrelsen i varje län fått en 
samordnande roll i att fungera som stöd angående energibesparingsåtgärder 
och kommunerna för diskussioner med dem om vad de behöver.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen om säkerhetsläget inkl. kriget i Ukraina läggs till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 79 Dnr 2022/000088 
 
Bredbandsstrategi 2022–2027 
 
Ärende 
Kommunerna i Västerbotten har gemensamt jobbat fram en 
bredbandsstrategimall för de kommande åren. Den behöver förankras i 
respektive kommun så och i Vännäs.  
 
Förslaget till strategi behandlades av fullmäktige i juni 2022 och 
återremitterades med följande skrivning: Ärendet återremitteras för en 
utredning av hur det påverkar strategin att göra ändring enligt följande:  
På s 6, under rubriken anslutningsgrad, stryks första meningen som lyder 
"För att det ska finnas långsiktig ekonomisk bärighet i nätet ska utbyggnad 
prioriteras till platser som har ett rimligt stort kundunderlag i förhållande 
till utbyggnadskostnaden". 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har justerat i den och nytt förslag till strategi 
överlämnas för beslut. I den nya versionen har meningen som fullmäktige 
betonade tagits bort. I övrigt överensstämmer dokumentet med den tidigare 
versionen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-26, § 90 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 93 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 54 
Tjänsteskrivelse, Roger Fagerdal, 2022-05-09 
Bredbandsstrategi 2022-2027 inkl. bilagor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bredbandsstrategin för 2022-2027 fastslås. 
____ 
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KF § 80 Dnr 2022/000092 
 
Drift- och investeringsbudget 2023–2024, plan 2025 
 
Ärende 
Budget för drift och investering 2023-2024, plan 2025 antogs i juni av 
kommunfullmäktige. I enlighet med kommunallagen ska det nyvalda 
fullmäktige anta budget. Detta kan ske tidigast i oktober 2022. Om inte 
budget antas i oktober bör den antas senast december. Om budget antas i 
december, måste beslut tas om skattesatsen senast på fullmäktige i oktober.  
 
I samband med augusti månads skatteunderlagsprognos har 
ekonomiavdelningen tagit fram ett PM som berör effekter på den antagna 
budgeten. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade ärendet vid sitt 
sammanträde den 13 september 2022. Ett reviderat förslag till budget, 
utifrån de nya faktorerna, har upprättats inför beslut om budget i 
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-09-29, § 99 
Protokoll SAMKÖ, 2022-09-21 
Budgetförslag 
Bilaga 1 Prioriteringsunderlag 
Bilaga 2 Investeringsbudget 
PM om nya förutsättningar, 2022-08-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 5 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.  
 
Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till 
gemensam budget från C, KD, och L.  
 
Krister Andersson, MP, föreslår två tillägg till budgeten, dels att tillskjuta 
800 tkr för en extern utredning av hur skolan ska arbeta för en ökad 
jämlikhet med bra resultat för alla grupper, samt 800 tkr för samordnare 
med ansvar för klimat, miljö och hållbarhet.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag till budget samt gemensamt budgetförslag från C, 
KD, och L. Vidare finns det två tilläggsförslag om ökad jämlikhet inom 
skolan samt samordnare för klimat mm.  
 
Ordförande frågar först fullmäktige hur de ställer sig till huvudförslagen och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
budget.  
 
Därefter frågar ordförande fullmäktige om de två tilläggsförslagen.  
           forts 
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Forts KF § 80 
 
 
Ordförande frågar först om tillägget om extern utredning för ökad jämlikhet 
i skolan och finner att fullmäktige avslår förslaget.  
 
Votering begärs och genomförs. Ja är bifall till tillägget, nej är avslag på 
tillägget. Rösterna utfaller med 9 JA och 22 NEJ. Tilläggsförslaget avslås. 
Bifogad voteringslista visar hur var och en av ledamöterna röstat.  
 
Därefter frågar ordförande fullmäktige om tilläggsförslaget om medel för en 
samordnare med ansvar för klimat, miljö och hållbarhet och finner att 
fullmäktige avslår tilläggsförslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad drift- och investeringsbudget 2023-2024, samt plan för 2025, 
fastställs.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare ska delges de kommande 
skatteunderlagsprognoserna under året. 
 
Reservation 
Anders Nilsson, C, Matilda Lundberg, C, Erik Fastevik, C, Patricia Riselius, 
C, Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Hans-Inge Smetana, KD, samt 
Elisabeth Essebro, KD, reserverar sig mot beslutet att avslå gemensamt 
budgetförslag från C, KD, och L.   
 
Krister Andersson, MP, reserverar sig mot avslagen på båda 
tilläggsförslagen.  
____ 
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KF § 81 Dnr 2022/000137 
 
Borgerliga vigselförrättare i Vännäs kommun 2023–2026 
 
Ärende 
Varje kommun erbjuder borgerliga vigselförrättare till de par som vill vigas 
borgerligt. Kommunala vigselförrättare utses av Länsstyrelsen i det län som 
kommunen tillhör efter förslag från kommunfullmäktige.  
 
Borgerliga vigselförrättare utses normalt på 4 år, under samma tid som 
nämnder och styrelser är utsedda för. Vännäs kommun har i dagsläget åtta 
borgerliga vigselförrättare. Deras förordnande sträcker sig till 31 december 
2022. Kommunfullmäktige bör därför förorda nya förrättare för de 
kommande fyra åren. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun 2022-10-03 
Äktenskapsbalken (1987:230), kap 4.  
Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad 
vigselförrättare 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår Sandra Bingebo, KD, som borgerlig 
vigselförrättare.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från 
kommunstyrelseförvaltningen på förrättare samt ett tilläggsförslag från 
Hans-Inge Smetana, KD. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de 
föreslagna förrättarna och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
förslagen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun föreslår att följande personer förordnas som borgerliga 
vigselförrättare från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026. 
 
Anna Frej 
Emma Karlsson 
Emma Lindqvist 
Karolina Johansson 
Per Forsman 
Sandra Bingebo 
Therese Björklund 
Ulrika Svedmark 
Victoria Kreuger 
Örjan Strandberg 
____ 
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KF § 82 Dnr 2022/000139 
 
Förslag från invånare om lekparker, lekytor mm inom 
kommunen, från olika förslagsställare. 
 
Ärende 
Vännäs kommun har fått in flera olika medborgarförslag om 
lekplatser/lekytor i kommunen. Det handlar både om 
upprustning/utökande av befintliga lekplatser, anläggande av nya, samt 
önskemål om äventyrslekplats. Det riskerar att bli spretiga bedömningar och 
svårt att få ett helhetsgrepp om frågan, om varje förslag ska behandlas för 
sig. Det finns även en risk att det läggs mer fokus på de specifika lekytor som 
förslag kommer in om, istället för en övergripande analys av 
behovet/utbudet i hela kommunen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att förslagen inom detta 
område avslutas som separata medborgarförslag, och istället ingår som 
underlag i den kartläggning av lekytor i kommunen som förvaltningen 
arbetar med.  
 
Kommunfullmäktige har rätt att besluta om hantering av medborgarförslag 
utan föregående beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2022-10-03 
Medborgarförslag från olika förslagsställare 
Kommunallagen (2017:725) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redan väckta medborgarförslag om lekparker och motsvarande lekytor, 
med dnr 2021/114 samt 2021/144 avslutas som separata ärenden och läggs 
in i ett gemensamt ärende för medborgarförslag om lekplatser etc. Inkomna, 
men ännu ej väcka medborgarförslag med dokumentid 87 115, 87 116 samt 
87 155 läggs även in de i detta ärende.  
 
Kommande medborgarförslag inom denna kategori som inkommer under 
utredningen läggs in i det gemensamma ärendet utan att passera 
kommunfullmäktige.  
 
Förslagen avslutas som medborgarförslag och innehållet i dem tas istället 
med till kartläggningen av lekplatser i kommunen. 
 
Syftet med att skapa ett gemensamt ärende är att få en likvärdig behandling 
av samtliga lekparker och motsvarande lekytor i hela kommunen. 
____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/c2a323b6-f5d8-474f-bc5f-518d0e222253

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

2022-10-17 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 83 Dnr 2022/000099 
 
Fyllnadsval av nämndeman vid Umeå tingsrätt efter Hans Nygren 
 
Ärende 
Mandattiden för nämndemän vid Umeå tingsrätt är mellan den 1 januari 
2020 - 31 december 2023. Vännäs kommun har tidigare valt nämndemän 
till Umeå tingsrätt. Nämndemannen ska vara valbar i den kommun som 
väljer den, det vill säga folkbokförd i kommunen och vara minst 18 år 
gammal.  
 
En av dessa nämndemän har avlidit och därför ska fyllnadsval göras efter 
denne. 
 
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska 
enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att 
uppdraget inte är politiskt. Regeringen har som målsättning att fler 
nämndemän ska vara utanför de partipolitiska kretsarna, att fler ska vara 
yngre och att större diversitet av etniskt ursprung ska gälla.  
 
Umeå Tingsrätt säger att om det finns flera alternativa sätt att uppnå en 
allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort 
som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 61 
Hemställan från Umeå Tingsrätt, 2022-05-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Patricia Riselius väljs som nämndeman efter Hans Nygren vid Umeå 
Tingsrätt till och med den 31 december 2023. 
____ 
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KF § 84 Dnr 2022/000107 
 
Fyllnadsval efter Marianne Sandström, C, i 
överförmyndarnämnden 
 
Ärende 
Marianne Sandström, C, har den 1 maj 2022 lämnat in en avsägelse av 
samtliga sina politiska uppdrag vilket innebär ersättare i 
överförmyndarnämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt, om så sker, välja nya 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen vid sitt sammanträde i juni 2022 
men lämnade platsen som ersättare i överförmyndarnämnden vakant. 
Denna ska nu tillsättas för återstoden av 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13, § 66 
Avsägelse, Marianne Sandström, C, 2022-05-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marianne Sandströms, C, ersättarplats i överförmyndarnämnden lämnas 
vakant mandatperioden ut.   
____ 
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KF § 85 Dnr 2022/000138 
 
Mattias Eriksson, C - Avsägelse av uppdrag  
 
Ärende 
Mattias Eriksson, C, har den 1 september 2022 lämnat in en avsägelse av 
samtliga sina politiska uppdrag vilket innebär uppdraget som ledamot i 
plan- och miljönämnden.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt, om så sker, välja nya 
ledamöter och ersättare för återstoden av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Mattias Eriksson, C, 2022-09-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Erikssons, C, avsägelse som ledamot i plan- och miljönämnden 
beviljas. 
 
Sofia Blomquist, C, väljs som ny ledamot i plan- och miljönämnden. 
 
Erik Fastevik, C, väljs som ersättare i plan- och miljönämnden efter Sofia 
Blomquist, C, som har blivit ledamot.  
____ 
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KF § 86 Dnr 2022/000143 
 
Susanne Bygdén, S, - Avsägelse av uppdrag 
 
Ärende 
Susanne Bygdén har den 6 oktober 2022 kommit in med en avsägelse av 
sina uppdrag. Hon har även inkommit med en begäran om att få behålla sitt 
uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 
ut (till och med den 31 dec 2022). 
 
Det innebär uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, både det 
avgående fullmäktige och det tillträdande. Uppdragen i kommunfullmäktige 
upphör automatiskt då den förtroendevalda inte längre är valbar. Susanne 
Bygdén är folkbokförd i annan kommun sedan den 1 oktober 2022 och 
därmed har uppdragen i kommunfullmäktige upphört. Länsstyrelsen gör en 
ny sammanräkning för att utse ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Övriga uppdrag som har valts av kommunfullmäktige ska, när en person 
inte längre är valbar, behandlas på kommunfullmäktige som ska bevilja 
avsägelse och välja nya ledamöter/ersättare till dessa uppdrag under 
återstoden av mandatperioden.  
 
Susanne Bygdén, S, har följande uppdrag:  
Ersättare i gemensam nämnd för IT-kapacitetstjänster, ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott (barn- och 
utbildningsnämnden väljer själv ledamöter till sitt utskott), ersättare i 
kommunstyrelsen, ordförande i valnämnden samt ledamot i folkhälsorådet 
(genom sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden). 
 
För val som ordförande ska valberedningen lägga fram förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallagen (2017:725) 
Begäran om att ha kvar ett uppdrag, 2022-10-11 
Avsägelse av uppdrag, Susanne Bygdén, 2022-10-06 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Susanne Bygdéns, S, avsägelser beviljas med undantag för uppdraget i barn- 
och utbildningsnämnden. Efter förfrågan från Susanne Bygdén beslutar 
fullmäktige att hon får behålla sitt uppdrag som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden ut (tom 2022-12-31).  
 
Uppdragen som ersättare i den gemensamma nämnden för IT-
kapacitetstjänster, som ersättare i kommunstyrelsen samt som ordförande i 
valnämnden lämnas vakanta mandatperioden ut. 
 
Ny sammanräkning begärs av Länsstyrelsen i Västerbotten för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Susanne Bygdén.   
____ 
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KF § 87 Dnr 2022/000141 
 
Medborgarförslag från Mikael Lindmark om lokaler för 
Returcentrum - NYTT 
 
Ärende 
Mikael Lindmark har den 19 augusti 2022 skickat in ett medborgarförslag 
om att kommunen ska avsätta medel för att Returcentrum ska kunna flytta 
till större och mer lämpliga lokaler.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslag får väckas, och i sådana 
fall, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Mikael Lindmark, 2022-08-19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 88 Dnr 2022/000140 
 
Medborgarförslag från Åke Sandstrom och Pelle Tingelöf om 
Badbuss till Bjurholm - NYTT 
 
Ärende 
Åke Sandström och Pelle Tingelöf har den 3 oktober 2022 lämnat in ett 
medborgarförslag om att kommunen ska anordna en veckovis busstur till 
badhuset i Bjurholm under vinterhalvåret.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslag får väckas och i 
sådana fall, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkl kompletteringar, Åke Sandström och Pelle Tingelöf, 
2022-10-03 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 
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KF § 89 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Meddelanden 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2022-09-30 
Information om medlemsavgift Konstvägen 7 älvar 
Primärkommunala delegationens protokoll 2022-09-01 
Brev från MATtanken om offentliga måltider 
Länsstyrelsen: Beslut i ärende om lokala ordningsföreskrifter 
Information om regionala utvecklingsnämndens inriktning om AC-net 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
____ 
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