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KF § 68

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.
--Ingen fråga ställs.
____
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KF § 69

Dnr 2021/000147

Vännäs Fastigheter AB - Uppföljning av bolagets verksamhet 2021
Ärende
På Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2021 deltar Per
Lundqvist, VD på Vännäs Fastigheter AB för att redogöra för bolagets
aktuella verksamhet och ekonomi. Han berättar nu att bolagskoncernen nu
består av moderbolaget Vännäs Fastigheter AB (Väfab) som är helägt av
kommunen, och dotterbolagen Älvdala Fastigher AB och Fastighetstjänster
AB som är helägda av Väfab samt Wendenes AB, som ägs till 49 % och dess
dotterbolag Vännäs Industrihus AB som ägs till 20 %. Bolaget har fyra
affärsområden: kommersiella, allmännyttan, samhällsfastigheter och
aktier/andelar. Allmännyttan är den största delen med 63 % av bolagets
omsättning.
Bolagets ekonomiska mål är bestämda av fullmäktige och innebär att
avkastningen på eget kapital ska vara 5 % och soliditeten 15 %. Sedan 2015
har bolaget haft en avkastning på mellan 6,6 - 10,8 % varje år. Soliditeten
har legat på omkring 25 % varje år.
Utöver detta redogör Per Lundqvist för verksamheten i form av
fastighetsförvärv och -avyttringar, pågående nyproduktion av bostäder och
vårdboende samt övriga pågående projekt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges uppföljning av Vännäs Fastigheter AB läggs till
handlingarna.
____
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KF § 70

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.
-Sixten Jonsson, C, ställer en interpellation om avgifter för
personalparkeringar.
Anna Frej, S, besvarar interpellationen.
____
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KF § 71

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.
Jan-Olof Bingebo, C, deltar och berättar att revisionen precis har lämnat in
två granskningsrapporter, om fastighetsförvaltning och om delårsbokslutet
(T2). Granskningen av bokslutet har inte lett till att revisorerna har hittat
något som säger att det är fel. Rapporten är gedigen. Han berättar vidare att
de under hösten ska träffa nämndernas och fullmäktiges presidier inför den
grundläggande granskningen av verksamheterna. Restriktionerna i och med
pandemin har gjort att revisorerna inte kunnat göra några studiebesök i
verksamheten.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen från revisionen läggs till handlingarna.
____
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KF § 72

Dnr 2020/000042

Information om aktuell händelse - Corona/ Covid 19
Ärende
På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2021 informerar
kommunchef Karolina Johansson om hur Covid-19 situationen är för
närvarande.
Hon berättar att arbetet fortsätter med regional samverkan och
gemensamma målsättningar. Inom kommunens egen verksamhet fortsätter
det interna stabsarbetet med veckoträffar och regelbunden avrapportering.
I länet som helhet så var det 263 bekräftade fall v 39, vilket är 68 fall fler än
veckan innan och 37 fler fall än v 37. Den dominerande smittspridningen är
bland yngre, 10-19 år, och bland ovaccinerade och flest fall i Umeåområdet.
91 % av invånarna i länet över 16 år har vaccinerats med första dosen, och
85 % med två doser.
I Vännäs kommun har det under hösten varit konstaterad smittspridning
inom två klasser på grundskolan, och dessa klasser har då haft undervisning
på distans under viss tid. Fortfarande är det enstaka fall inom skolans
verksamhet. I övriga verksamheter är det enstaka fall men ingen
konstaterad smittspridning. I samband med borttagande av många
restriktioner på nationell nivå har även arbetsgivaren gjort vissa ändringar i
interna restriktioner/rutiner sedan 1 okt, men flera restriktioner om till
exempel avstånd till kollegor/begränsningar i antal personer i
sammanträdesrum med mera finns kvar till i första hand årsskiftet för de
verksamheter som har möjlighet att ha detta. Politiska sammanträden
fortsätter att vara på distans.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen om Covid-19 läggs till handlingarna.
____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ad3b457b-738d-4bf6-97f9-c0adf8889717

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

Sida
9(20)

Kommunfullmäktige

KF § 73

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.
Redovisning och granskningsrapport för 2020 för Centerpartiet,
Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfördes på
kommunfullmäktige i juni 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och
Vänsterpartiet.
Reglemente Partistöd Vännäs kommun
Ärendets behandling
Hans-Inge Smetana, KD, Monica Wahlström, L, och Leif Åhman, V, deltar
inte i beslut om sina respektive partiers redovisningar på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning och granskningsrapport för 2020 godkänns för
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.
Partistöd enligt reglemente utbetalas för 2021 till Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.
____
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KF § 74

Dnr 2019/000108

Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och BengtErik Näslund, V, om aktivitetspark i Stadsparken (Myranparken)
Ärende
Per Nyström, V, med flera, inkom den 5 juni 2019 med en motion om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för, samt ta fram
kostnadsförslag för en aktivitetspark i Stadsparken (Myranparken) för barn
i åldrarna 7-15 år. Jonas Lundgren inkom den 3 september 2020 med ett
medborgarförslag om att skapa en äventyrslekpark i Stadsparken.
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett motionen och anser att
utvecklingen av Stadsparken ska ses som en del av den större utvecklingen
av fritids- och friluftsmöjligheter i Vännäs tätort och Vännäs kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Daniel Theander 2021-05-31
Medborgarförslag från Jonas Lundgren 2020-09-03
Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24 § 13
Tjänsteskrivelse Christer Nygren, 2020-01-08
Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och Bengt-Erik
Näslund, V 2019-05-05
Förslag under sammanträdet
Monica Wahlström, L, Ulf Eriksson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Erik
Fastevik, C, föreslår avslag på motionen.
Anna Frej, S, och Bengt-Erik Näslund, V, föreslår bifall till motionen.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag eller bifall
till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att
fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Omröstning begärs och genomförs. Ja innebär bifall till motionen. Nej
innebär avslag på motionen. Rösterna utfaller med 18 ja och 12 nej.
Motionen bifalls. På bifogad lista framgår det hur var och en av ledamöterna
röstat.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Reservation
Tommy Bingebo, C, Ulf Eriksson, C, Maria Olofsson, C, Erik Fastevik, C,
Sixten Jonsson, C, Ingmarie Lindqvist, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge
Smetana, KD, Martin Hermansson, KD, och Monica Wahlström, L,
reserverar sig skriftligt mot beslutet.
____
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RESERVATION till ärende
§74. Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och
Bengt-Erik Näslund, V, om aktivitetspark i Stadsparken
(Myranparken)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-11.
Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.
Vi anser att motionen ska avslås utifrån lika
behandlingsprincipen och att arbetet redan är på gång.
Grunder.
Först vill vi undertecknade markera att ingen av oss är emot
aktivitetspark i vår kommun, utan tvärt om. Allt som bidrar till ett
attraktivt Vännäs ska vi bejaka. Men det är form och formalia och
ärendets hantering som vi motsätter oss.
För det första hör det inte till vanligheten att ett majoritetsparti lägger
motioner. Det hör till oppositionens verktygslåda. Men när så sker så
är det inte minst viktigt att motionen behandlas korrekt. När man
behandlar motioner är det viktigt att man är konsekvent. Behandlingen
ska vara lika oavsett motionsställare. Kommunallagens
likabehandlingsprincip ger inget annat tolkningsutrymme.
Oppositionen har inkommit med liknande förslag i motion tidigare
som behandlades på ett helt annat sätt.
Enligt kommunallagen ska en motion bifallas eller avslås och en
praxis har blivit att också använda besvarat när det som yrkas i att
satserna redan är på gång. Och vi anser att så bör alla motioner
behandlas om det ska vara rätt och riktigt.
När det gäller Stadsparken och framtida aktiviteter där så är vår
mening att det arbetet redan är på gång då uppdraget redan är lagt till
tjänstepersonerna i deras arbetet med att utveckla centrum för att
tillskapa en attraktivare centrumkärna och då inte minst för barn och
ungdomar.
Vi reserveras oss mot fullmäktiges beslut till förmån för eget
förslag och anser att motionen borde avslås.
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Vännäs 2021-10-11
Anders Nilsson
Anders Nilsson (C)

Hans-Inge Smetana
Hans-Inge Smetana (KD)

Martin Hermansson
Martin Hermansson (KD)

Ulf Eriksson
Ulf Eriksson (C)

Tommy Bingebo
Tommy Bingebo (C)

Monica Wahlström
Monica Wahlström (L)

Sixten Jonsson
Sixten Jonsson (C)

Maria Olofsson
Maria Olofsson (C)

Ingmarie Lindkvist
Ingmarie Lindqvist (C)

Erik Fastevik
Erik Fastevik (C)
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KF § 75

Dnr 2020/000109

Motion från Krister Andersson, MP, om miljö- och
hållbarhetssamordnare
Ärende
Den 3 juni 2020 inkom Krister Andersson, MP, med en motion där han
föreslår att Vännäs kommun tillsätter en tjänst som Miljö- och
hållbarhetsstrateg med ansvar att samordna och förankra frågor om miljö-,
klimat- och hållbarhet i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen
avslås då kommunfullmäktige avslog ett identiskt yrkande i juni 2021 i
samband med budgetomröstningen och ser därför inte att det finns någon
grund att föreslå ett annat beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-27, § 98
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 § 111
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2021-08-26
Motion från Krister Andersson, MP, 2020-06-03
Förslag under sammanträdet
Emma Vidmark, MP, föreslår bifall till motionen.
Anna Frej, S, Ulf Eriksson, C, och Jan Nilsson, M, föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag eller bifall
till motionen.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att
fullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Vännäs kommun anser att det kan vara värdefullt för kommunen att ha en
hållbarhetsstrateg och att förslaget är bra. Kommunen har dock begränsade
resurser. På kommunstyrelsens förvaltning behöver ett mindre antal
personer dela ett större antal roller mellan sig. De flesta av
arbetsuppgifterna som en hållbarhetsstrateg kan utföra förekommer redan
och utförs då av flera olika personer. Arbetet med den nya strategiska
planen som ska genomsyras av Agenda 2030 kommer att poängtera vikten
av att ALLA strävar mot ett hållbart samhälle. Beslutet bör inte kringskära
förvaltningarnas möjligheter att själva planera hur något ska utföras i mån
av tillgängliga resurser, i detta fall om en, eller flera, medarbetare ska utföra
arbetsuppgifter som en hållbarhetsstrateg kan ha.
____
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KF § 76

Dnr 2021/000138

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam PAnämnd inom Umeåregionen
Ärende
Umeåregionens kommuner inrättade den 1 januari 2016 en gemensam
nämnd, Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av
personaladministrativa system, kallat PA-nämnden. Den gemensamma
nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa
system, som har upphandlats för den gemensamma nämnden, som avtal och
avtalsuppföljning mot leverantören, övergripande systemförvaltning,
applikationsdrift, server och databasdrift, driftmiljö (licenser och hårdvara),
vidareutveckling och personuppgiftsbiträde.
Örnsköldsviks kommun har beslutat att lämna den gemensamma nämnden.
Som en följd av detta ska kommunfullmäktige i de kvarvarande
kommunerna besluta om att anta uppdaterat reglemente och
samverkansavtal som ersätter tidigare avtal. Det nya reglementet och
samverkansavtalet är planerat att gälla från och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-27, § 94
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 114
Protokoll PA-nämnden 2021-09-03
Förslag till reviderat reglemente, PA-nämnden
Förslag till reviderat samverkansavtal, PA-nämnden
Ursprungligt reglemente och samverkansavtal
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens
gemensamma nämnd för PA-system antas att gälla från och med den 1
januari 2022.
____
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KF § 77

Dnr 2021/000133

Omfördelning av del av internhyresbudget 2021 från
kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden
Ärende
Vännäs kommun tillämpar intern hyresdebitering. Fördelningsgrund för
hyresdebitering av Medborghuset och Vändan 1 (Centralförrådet) baserades
tidigare på disponerad yta inklusive gemensamma ytor. Från 2021 baseras
fördelningen av internhyra utifrån personalantal per avdelning. Den nya
fördelningsgrunden är ett led i den kontinuerliga förbättringen av
Räkenskapssammandraget (RS) samtidigt som den förenklar arbetet med
internhyror.
I samband med att en ny fördelningsgrund togs fram gjordes även en
översyn av dåvarande kommunledningskontorets och
samhällsbyggnadsförvaltningens fördelning av ansvar och internhyror.
Miljö- och byggavdelningen tillhör plan- och miljönämnden men där
internhyran belastar nuvarande kommunstyrelseförvaltningen. Därför
föreslås kommunfullmäktige besluta om en budgetjustering för budget 2021
motsvarande 139 109 kr från kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-27, § 93
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 106
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, 2021-08-09
Kommunfullmäktiges beslut
För budget 2021 överförs 139 109 kr avseende internhyresdebitering från
kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden.
____
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KF § 78

Dnr 2021/000129

Förvärv av byggnad Fordonshus 4 från Vännäs Fastigheter AB
Ärende
Vännäs kommun har getts möjlighet att förvärva bygganden "Fordonshus 4"
av Vännäs Fastigheter AB för en köpeskilling om 4,1 mkr. Vännäs
Fastigheter AB uppförde byggnaden Fordonshus 4 år 2010 efter beställning
från Liljaskolan. Skolan har efter färdigställandet förhyrt byggnaden.
Bakgrunden till förslaget är baserat på strukturella och ekonomiska
faktorer. Förändringen kommer innebära att hyresgästen Liljaskolan
erhåller en lägre hyreskostnad om cirka 150 tkr per år samt att
fastighetsförvaltningen bedöms uppnå synergier.
För säljaren Vännäs Fastigheter AB kommer transaktionen innebära en
reavinst om 1,1 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-07-05
Sammanställning stora investeringar
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 105
Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-27, § 92
Kommunfullmäktiges beslut
Vännäs kommun förvärvar byggnaden ”Fordonshus 4” för en köpeskilling
om 4,1 mkr med tillträde den 1 januari 2022.
Förvärvet finansieras med medel från extra stora investeringar i 2022 års
investeringsbudget.
____

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ad3b457b-738d-4bf6-97f9-c0adf8889717

www.vismasign.com

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-11

Sida
15(20)

Kommunfullmäktige

KF § 79

Dnr 2016/000183

Revidering av formulering för lån för bolagisering av
fastighetsavdelning
Ärende
I det beslut som kommunfullmäktige tog den 7 juni 2021 angående att
fastighetsavdelningen överlåts till Vännäs Fastigheter AB och i samband
med det gav bolaget en borgensram om 40 mkr för att hantera
underhållsinvesteringar har i efterhand ett formaliafel upptäckts. För att
bolaget ska kvalificeras till att få låna av Kommuninvest med kommunal
borgen krävs det att borgensbeslut från Vännäs kommun är formulerat
enligt nedan skrivelse:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Fastighetstjänster i Vännäs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Då de två formuleringarna skiljer sig gentemot varandra behöver
kommunfullmäktige formellt fatta ett nytt beslut för att belåning med
kommunal borgen ska kunna ske genom Kommuninvest. Detta påverkar
inte kommunen eller bolaget på annat sätt än fullmäktiges tidigare beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll kommunstyrelsen 2021-09-27, § 96
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-09-20
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07 § 52
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Fastighetstjänster i Vännäs AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 40 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
____
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KF § 80

Dnr 2021/000141

Tertialbokslut 2, 2021, för Vännäs kommun
Ärende
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för
perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Tertialbokslutet omfattar samtliga
nämnder inklusive Vännäs Fastigheter AB.
Periodens resultat för kommunkoncernen uppgår till 66,5 mkr varav Vännäs
kommun står för 54 mnkr. Överskottet återfinns till största del inom
finansen och beror främst på poster av engångskaraktär som realisering av
finansiella tillgångar, ökade skatteintäkter och semesterlöneskulden som är
positiv för perioden.
Prognosen för helåret är ett resultat på ca 37,5 mkr vilket motsvarar en
positiv avvikelse mot budget med 24,4 mkr. Noteras bör att nämnderna
redovisar ett samlat överskott på närmare 11 mkr för perioden. Samtidigt
förväntas en samlad avvikelse på helåret motsvarande -0,7 mkr för
nämnderna. 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 2021-09-27, § 102
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, Henrik Åström, 2021-09-14
Tertialbokslut 2, 2021 för Vännäs kommun
Nyckeltalsbilaga
Förslag under sammanträdet
Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, Monica Wahlström, L, Sixten
Jonsson, C, och Ulf Eriksson, C, föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag till kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag på extra
amortering för att reducera kommunens låneskuld och därmed minska
framtida kapitalkostnader vid en eventuell framtida räntehöjning.
Anna Frej, S, och Jan Nilsson, M, föreslår att Anders Nilssons, C, med fleras,
tilläggsyrkande avslås.
Ulf Eriksson, C, och Jan Nilsson, M, föreslår att T2 fastställs.
Ärendets behandling
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att fastställa upprättat
förslag till tertialbokslut 2, samt ett tilläggsförslag från Anders Nilsson, C,
med flera, om extra amortering.
Ordförande frågar först kommunfullmäktige om fastställande av
tertialbokslutet och finner att fullmäktige beslutar så. Därefter frågar
ordförande fullmäktige om tilläggsförslaget och extra amortering och finner
att fullmäktige avslår det.
forts
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Forts KF § 80
Omröstning begärs och genomförs. Ja innebär bifall till tilläggsförslaget. Nej
innebär avslag på tilläggsförslaget. Rösterna utfaller med 9 ja och 19 nej.
Tilläggsförslaget avslås. På bifogad lista framgår det hur var och en av
ledamöterna röstat.
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat tertialbokslut per 2021-08-31 för Vännäs kommun inkl. Vännäs
Fastigheter AB, fastställs.
Reservation
Tommy Bingebo, C, Ulf Eriksson, C, Maria Olofsson, C, Erik Fastevik, C,
Sixten Jonsson, C, Ingmarie Lindqvist, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge
Smetana, KD, Martin Hermansson, KD, och Monica Wahlström, L,
reserverar sig skriftligt mot beslutet
____
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RESERVATION till § 80, ärende 13, Tertialbokslut 2, 2021, för Vännäs
kommun, vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-11.
Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.
Vi anser att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram förslag för att genomföra en
extra amortering på befintlig låneskuld.
Grunder.
Vi reserverar oss mot avslagsbeslut angående vårt yrkande att uppdra till kommunstyrelsen
att ta fram förslag för extra amortering. I tertialbokslutet (T2) framgår att det ekonomiska
resultatet överstiger tidigare prognoser och visar ett överskott på 54 miljoner för perioden
och prognosen för helåret är plus 37,5 miljoner. Under vårens budgetarbete tolkade vi den
ekonomiska prognosen som mycket positiv och bedömde att det fanns utrymme för en
skattesänkning. Att Vännäs kommun går med ett mycket stort överskott för innevarande år
är ju glädjande, men det gör också att det är nödvändigt att försöka hantera detta överskott
på ett ansvarsfullt sätt. Ett sätt kan vara att försöka förhindra att överföra kostnader till våra
barn och barnbarn, och framtida generationer genom att se över möjligheten att minska på
kommunens låneskuld som är ganska omfattande. Dessutom innebär en extra amortering
att vid eventuella framtida räntehöjningar så minskas ökade räntekostnader och ett ökat
utrymme för våra kärnverksamheter skapas.
Vi i treklövern beklagar därför att majoriteten yrkade avslag på vårt yrkande om att uppdra
till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för extra amortering av lån. Detta för att minska
på kommunens låneskuld och framtida kapitalkostnader.
Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut till förmån för eget förslag och anser att
kommunstyrelsen ska uppdras att ta fram förslag för extra amortering av lån.
Vännäs 2021-10-11

Anders Nilsson

Hans-Inge Smetana

Anders Nilsson (C)

Hans-Inge Smetana (KD)

Martin Hermansson

Ulf Eriksson

Martin Hermansson (KD)

Ulf Eriksson (C)

Monica Wahlström

Tommy Bingebo

Monica Wahlström (L)

Tommy Bingebo (C)
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Maria Olofsson

Erik Fastevik

Maria Olofsson (C)

Erik Fastevik (C)

Ingmarie Lindkvist
Ingmarie Lindkvist (C)
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KF § 81

Dnr 2021/000144

Medborgarförslag från Samuel Ahlstrand om lekplats vid
Tvärågränd, Vännäsby - NYTT
Ärende
Samuel Ahlstrand inkom den 25 september 2021 med ett medborgarförslag
om att angöra en enklare lekplats i närheten av Tvärågränd/Åstigen i
Vännäsby.
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas och i
sådana fall, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Samuel Ahlstrand, 2021-09-25
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget väcks och remitteras till kommunstyrelsen innan det
slutgiltigt beslutas i kommunfullmäktige.
____
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KF § 82

Dnr 2021/000145

Leif Högbom, S, avsägelse av samtliga politiska uppdrag
Ärende
Leif Högbom, S, har den 19 september 2021 kommit in med en avsägelse av
samtliga sina politiska uppdrag, vilket innebär uppdrag som ledamot i vårdoch omsorgsnämnden samt ersättare i dess utskott.
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelsen samt välja ny ledamot till vårdoch omsorgsnämnden. Nämnden utser sedan själv ersättare till sitt
arbetsutskott bland nämndens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse, Leif Högbom, S, 2021-09-19
Kommunfullmäktiges beslut
Leif Högboms, S, avsägelser beviljas.
Platsen som ledamot i vård- och omsorgsnämnden lämnas vakant.
____
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KF § 83

Dnr 2021/000002

Redovisning av meddelanden 2021
Ärende
På kommunfullmäktiges sammanträde redovisas aktuella meddelanden.
Meddelanden
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2021-09-03
Protokoll Mark- och miljööverdomstolen om att ej lämna prövningstillstånd,
överklagande av Centrumplan
Årsredovisning 2020 för stiftelsen Vindelälvsfiske
Protokoll Primärkommunala beredningen, 2021-09-09 § 53-70
Beslutat medborgarförslag: Roger Broman, elcyklar hemtjänsten.
VIKOM - årsredovisning 2020, protokoll föreningsstämma,
verksamhetsplan 2022
Revisionsgranskning av fastighetsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna.
____
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Rapporter

Vännäs kommun
Kommunstyrelsen

Voteringslista

Kommunfullmäktige, KF

2021-10-11

Motion från Per Nyström, V, Viktoria Lapinniemi, V, och BengtParagraf
Erik Näslund, V, om aktivitetspark i Stadsparken
74
(Myranparken)
Ja: Bifall till motionen.
Ledamöter Parti

Tjänstgörande ersättare

Nej: Avlsag till motionen
Parti

Ja

Lena
Carneland

S

Tommy
Bingebo

C

Viktoria
Lapinniemi

V

Leif
Andersson

S

Susanne
Bygdén

S

X

Per-Erik
Lundmark

S

X

Sofie
Gustafsson

S

Kjell
Holmlund

S

X

Jörgen
Nilsson

S

X

Lillemor
Lundgren

S

X

Peter
Sohlman

S

X

Signild
Norrman

S

X

Leif Åhman

V

X

Per Nyström V

X
X
Berit Persson

Henric Jakobsson

Magnus Jälmbrant

S

S

V

X

X

X

V

X

Jan Nilsson

M

X

Gösta
Eklund

M

X

Agneta
Nilsson

M

Christer Wirth

M

Ulf Eriksson C
C

Avstår Jäv

X

Bengt-Erik
Näslund

Sofia
Blomquist

Nej

X
X

Maria Olofsson

C

X

Erik Fastevik C

X

Sixten
Jonsson

C

X

Ingmarie
Lindqvist

C

X

Anders

C

X
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Rapporter

Nilsson
Fredrik
Sandin

C

Hans-Inge
Smetana

KD

X

Martin
KD
Hermansson

X

Monica
Wahlström

L

X

Krister
Andersson

MP

Emma
Lundkvist

SD

X

Ann Einerud SD

X

< Ingen ersättare >

Emma Vidmark

MP

Summa

X

18

12

0

Paragraf
Tertialbokslut 2, 2021, för Vännäs kommun
80
Ja: Bifall till tilläggsförslaget
Ledamöter Parti

Tjänstgörande ersättare

Nej: Avslag på tilläggsförslaget
Parti

Ja

Nej

Lena
Carneland

S

Tommy
Bingebo

C

Viktoria
Lapinniemi

V

Leif
Andersson

S

Susanne
Bygdén

S

X

Per-Erik
Lundmark

S

X

Sofie
Gustafsson

S

Kjell
Holmlund

S

X

Jörgen
Nilsson

S

X

Lillemor
Lundgren

S

X

Peter
Sohlman

S

X

Signild
Norrman

S

X

Leif Åhman

V

Per Nyström V

Avstår Jäv

X
X
X
Berit Persson

Henric Jakobsson

S

S

X

X

< Ingen ersättare >
Magnus Jälmbrant

V

X

Bengt-Erik
Näslund

V

X

Jan Nilsson

M

X

Gösta
Eklund

M

X

Agneta
Nilsson

M

Christer Wirth

M
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Rapporter

Ulf Eriksson C
Sofia
Blomquist

C

X
Maria Olofsson

C

Erik Fastevik C

X
X

Sixten
Jonsson

C

Ingmarie
Lindqvist

C

X

Anders
Nilsson

C

X

Fredrik
Sandin

C

Hans-Inge
Smetana

KD

X

Martin
KD
Hermansson

X

Monica
Wahlström

L

X

Krister
Andersson

MP

Emma
Lundkvist

SD

X

Ann Einerud SD

X

< Ingen ersättare >

< Ingen ersättare >

Emma Vidmark

MP

Summa
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