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Pom § 45 Dnr 2021/000049 
 
Informationspunkt 
 
Ärende 
Infrastrukturchef Christer Nygren informerar om kommande uppföljning 
gällande parkeringsövervakning samt datumparkering. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Infrastrukturchef Christer Nygren informerar om kommande uppföljning 
samt svarar på frågor från Plan-och miljönämnden. 
Sammanfattning: 
-Utvärdering av datumparkering/parkeringsövervakning pågår just nu 
bland verksamheter och  kommunmedborgare. Beräknas vara klar i slutet 
på oktober. 
-Kommunens verksamhet som sköter snöröjningen är väldigt positiva till  
datumparkering, deras jobb förenklades väldigt mycket under förra vinterns 
snösmocka. 
-Antal utfärdade parkeringsböter mellan perioden oktober år 2020 till 31 
augusti 2021 uppgår till 430 st. Den vanligaste boten gäller parkering mot 
färdriktning. 
-Från medborgare har det kommit många frågor till gatuavdelningen 
gällande parkering av husvagn/husbil. Man kan inte ställa dessa på 
kommunens grönområden. 
-Securitas gör stickprovskontroller även i villakvarter. 
-Ingen specifik områdesstatistik finns i dagsläget men är efterfrågat. 
-Fastighetsmark omfattas inte av datumparkering, t.ex. parkeringar. 
-Varför har inte de nya parkeringsplatserna efter Gröna stråket/bakom 
Systembolaget inte dubbla streck? De är lite bredare (2,5 m istället för 
 2,25 m) och tanken har varit att tillskapa så många platser som möjligt. 
-Plan- och miljönämnden kommer att invänta den färdiga utredningen. 
Först efter detta kan de se om eventuella nya beslut gällande lokala 
trafikföreskrifter ska fattas. 
 
-Under mötet ställdes även frågor om upphandling gällande plogning av 
enskilda vägar, datumskyltning, Gatu/kommunens maskinpark och skrot 
bredvid Västra Järnvägsgatan. 
 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
 
 
_____ 
 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/a7ffa39f-c99d-4b5e-9253-b2b8b3aea2ca

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

www.vismasign.com



 
Plan- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

4(8) 

2021-09-13 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Pom § 46 Dnr 2021/000001  POM /21/1 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärende 
Plan- och miljönämndens uppföljning av föregående protokoll samt fattade 
beslut från sammanträde den 14 juni 2021 samt extra sammanträde 24 
augusti. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
_____ 
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Pom § 47 Dnr 2021/000002  POM 21/2 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av plan- och miljönämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till plan- och miljönämnden. 
Redovisning innebär inte att plan- och miljönämnden får ompröva eller 
fastställa lämnad delegering. Däremot står det plan- och miljönämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
Delegeringsbesluten för tiden 24 maj till och med 26 augusti redovisas i 
bifogad lista. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
_____ 
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Pom § 48 Dnr 2021/000003   POM 21/3 
 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021   
 
Ärende 
Aktuell ekonomi- och verksamhetsuppföljning för plan- och miljönämndens 
verksamheter redovisas. 
-Intern kontrollplan 
-Tertialrapport 2 (T:2) 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Genomgång av Intern kontrollplan, reviderad 2021-09-13. 
-Arbetsbelastning är hög, framförallt på plan- och bygg vilket är en allvarlig 
risk. Åtgärder som vidtagits är att det anställts en byggnadsinspektör till och 
med december. 
-Något färre beslut är tagna än 2020 men betydligt fler detaljplaner på gång 
så minskningen märks inte av. Förhoppningsvis upplevs någon skillnad i 
höst då en extra person anställd vilket är möjligt tack vare släpande intäkter 
för DP 20210913. 
-Antal larm för Räddningstjänsten låg per 202108 på 73 stycken. 
 
Händelser av väsentlig betydelse som redovisas i T2:an 
-Personal på miljö- och byggavdelningen fortsatte att arbeta hemifrån under 
pandemin och turades om att vara på kontoret. Räddningstjänsten startade 
upp fysiska övningar men behöll vissa restriktioner.  
-Miljö- och byggavdelningen bemannades under hela sommar både på miljö 
och på bygg vilket fungerade bra. För räddningstjänsten var det få 
utryckningar under sommaren.  
-Nytt bostadsområde togs fram under våren och samtliga kommunala 
tomter bokades snabbt upp. 
-Nämnden uppdaterade Lokala föreskrifter för människors hälsa och 
miljön. 
 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Pom § 49 Dnr 2021/000005  POM 21/5 
 
Risk och sårbarhet 2021 
 
Ärende 
Information om: 
-Systemledning, gå med i RC Nord, kommande kostnader m.m. 
-IVPA, garageplats för bandvagn. 
-Anställningsbehov på Räddningstjänsten 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
-För att lösa kravet på en gemensam systemledning kommer 
räddningstjänsten till att börja med ingå i ett samarbete med 
Räddningscentral Nord (RC Nord) där Skellefteå och Umeå redan ingår. 
Systemledningen ska vara i drift redan 2022. Stora förändringar väntas och 
ska klaras av inom ordinarie arbetstid. Syftet är att de kommunala 
räddningstjänsterna bättre och effektivare ska kunna hantera stora och 
allvarliga olyckor.  
-En ny handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) behöver tas 
fram och arbetet kommer påbörjas under 2022. Vännäs kommer samverka 
med Nordmaling under detta arbete.  
-En ny garageplats för Räddningstjänsten bandvagn kan finnas tillgänglig 
inom en snar framtid. Måste flyttas från nuvarande garage för att ge plats 
för en ny IVPA-bil som ska finnas på plats 2022. 
-Inför kommande pensionsavgångar så behöver Räddningstjänsten anställa 
3 personer. 
 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Pom § 50 Dnr 2021/000004   POM 21/4 
 
Information från miljö- och byggavdelningen år 2021 
 
Ärende 
Information om: 
- Planeringsstrategin ÖP 
- Tomter/prioriteringsområden ÖP 
- Remiss gällande vindkraftspark i Vindeln 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Malin Holmlund informerade om inkommen remiss gällande vindkraftspark 
i Vindelns kommun.  
Carola Nordlöf informerade om: 
-Planeringsstrategin-ändringar i lagstiftningen. Syftet med ändringen är att 
översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att 
översiktsplanen ska hållas aktuell.  
-Prioriteringområden gällande tomter i ÖP (översiktsplanen) 
-Bygglovsprocessen. 
-Detaljplaneprocessen. 
 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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