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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Pom § 44 Dnr 2022/000001 
 
Genomgång av föregående protokoll 
POM 22/05 
 
Ärende 
Plan- och miljönämndens uppföljning av föregående protokoll samt fattade 
beslut från sammanträde den 5 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Föredragningslista, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Genomgången, läggs till handlingarna. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Pom § 45 Dnr 2022/000002 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
POM 22/06 
 
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 19 augusti till och med 16 oktober 2022 
redovisas i bifogad lista. 
 
Beslutsunderlag 
Lista, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till protokollet. 
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Pom § 46 Dnr 2022/000003 
 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2022 
POM 22/07 
 
Ärende 
Aktuell ekonomi- och verksamhetsuppföljning för plan- och miljönämndens 
verksamheter redovisas. 
-Intern kontrollplan, uppföljning 
-Tertialrapport 2 (T2:an) 
-Budgetuppföljning 202209 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut 
 
Tertialrapport 2, delårsbokslut per 20220831.Plan- och miljönämnden 
förväntas lämna ett överskott på 500 tkr vid årets slut.  
Lägre personalkostnader inom miljö- och byggavdelningen, (fortsatta 
vakanser) bidrar till det positiva resultatet. 
Räddningstjänsten planerar att genomföra utbildningar under hösten vilket 
kommer att reducera överskottet för avdelningen. 
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Pom § 47 Dnr 2022/000004 
 
Information från miljö- och byggavdelningen år 2022 
POM 22/08 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har beslutat att information från miljö och 
byggavdelningen ska vara en fast punkt på nämndens sammanträden. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut 
 
-Hälso- och miljöinspektör Marie Björkman presenterar sig. 
-Rekrytering av ny samhällsplanerare påbörjas inom kort. Arbetet med 
detaljplanering kräver mer personal. 
-Räddningstjänsten kommer år 2023 att ha pensionsavgångar, behöver 
rekrytera mer personal. 
-Svensk Näringslivranking 2022 presenteras. Syftet med rankingen är att 
visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Vännäs 
ligger över genomsnittet. 
-Malin Holmlund visar vilka prioritetsområden som Plan- och 
miljönämnden anser som viktiga att ta med i 2023-års tillsynsplan inom 
miljöbalkens områden. 
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Pom § 48 Dnr 2022/000031 
 
Reglering av timtaxa för tillsyn enligt LBE (brandfarliga och 
explosiva varor) och LSO (skydd mot olyckor) 
POM 22/592 
 
Ärende 
Taxa för tillståndshandläggning enligt LBE samt för tillsyn enligt LSO 
fastställdes i KF §89, 2021-12-06 till 1024 kr/timme. 
 
Plan- och miljönämnden har möjlighet att för varje kalenderår höja den 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar förändringen i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
  
SKR:s prisindex används som underlag för beräkningen. För att regleringen 
av index ska gälla från och med 1 januari varje år så räknas oktober som 
basmånad. För 2022 räknas höjning i procent för det innevarande 
kalenderåret (oktober 2021-oktober 2022). 
Index för oktober 2022 är 3,7%.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Roger Westerberg, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att höja timtaxan för tillsyn 
enligt 27§ Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
och kap 5 §4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
enligt förändringen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 
2022 till 1061 kr/timme. 
 
Timtaxan gäller från och med 1 januari 2023. 
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Pom § 49 Dnr 2022/000032 
 
Reglering av taxa för Räddningstjänstens externa tjänster som ej 
är att hänföra till räddningstjänst 
POM 22/612 
  
Ärende 
Plan- och miljönämnden beslutade år 2021 (Pom §59,2021-11-08) att anta 
ny taxa för Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till 
räddningstjänst. 
Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta om att höja den 
angivna taxan, med en procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
 
För att ytterligare underlätta handläggningen så föreslås plan- och 
miljönämnden att även besluta om följande förändringar: 
-Hyra av motorspruta. Ändra nuvarande pris per timme till ett dygnspris. 
-Ny taxa, enbart nyckelhantering för anläggning.  
-Reviderat kursutbud, tider och taxa gällande utbildningar i HLR, 
Brandskydd/brandskyddsombudsutbildning samt uthyrning av utrustning 
(WR) i samband med brandskyddsutbildningar. 
-Nya utbildningar i Heta Arbeten och 1:a hjälpen från år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Roger Westerberg, bilaga. 
Taxetabell, bilaga. 
 
Räddningstjänstens förslag till beslut 
För att intäkterna ska följa utvecklingen i fasta löner och priser föreslås 
plan- och miljönämnden reglera avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022 på 3,7%  
samt beslut om att anta följande ändringar och tillägg i taxan: 
 
-Hyra av motorspruta,nuvarande pris/timme ändras till pris/dygn. 
 
-Ny taxa gällande för nyckelhantering anläggning, tillägg från år 2023. 
 
-Reviderat kursutbud, tid och taxa avseende utbildningar i HLR (hjärt- och 
lungräddning), SBA (systematiskt brandskyddsarbete, 
brandskyddsombudsutbildning) samt uthyrning av utrustning (WR) i 
samband med brandskyddsutbildning. 
 
-Ny utbildning Heta arbeten, tillägg från år 2023. 
-Ny utbildning 1:a hjälpen, tillägg från år 2023. 
 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023 
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Pom § 49 forts, 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att reglera avgifterna i taxan enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2022 på 3,7% , 
samt beslutar att anta följande ändringar och tillägg i taxan: 
 
-Hyra av motorspruta (exklusive personalkostnad), nuvarande pris/timme 
ändras till pris/dygn. 
-Ny taxa gällande för nyckelhantering automatlarmsanläggning/anläggning, 
tillägg från år 2023. 
-Reviderat kursutbud för interna utbildningar, 
tid och taxa avseende utbildningar i HLR (hjärt- och lungräddning), SBA 
(systematiskt brandskyddsarbete, brandskyddsombudsutbildning) samt 
uthyrning av utrustning (WR) i samband med brandskyddsutbildning. 
-Ny intern utbildning Heta arbeten, tillägg från år 2023. 
-Ny intern utbildning 1:a hjälpen, tillägg från år 2023. 
 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023. 
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Pom § 50 Dnr 2022/000034 
 
Beslut för ansökan om hastighetssänkning längst del av Västra 
Järnvägsgatan i Vännäs kommun. 
POM 22/544 

 
Ärende 
Liljaskolan i Vännäs önskar sänka hasigheten och upprätta ett 
övergångsställe för att skydda skoleleverna när de rör sig mellan lokaler och 
övningsområde väster om Västra Järnvägsgatan till skollokalerna på östra 
sidan. 
 
Frågan gällande upprättande av övergångsställe har lyfts med 
infrastrukturavdelningen och dessa har företagit sig att anordna ett upphöjt 
övergångställe på platsen. 
Plan- och miljönämnden bedömer i likhet med infrastrukturavdelningen att 
ett sådant upphöjt övergångsställe sannolikt får större effekt för att tillskapa 
en säker trafiksituation för elever som korsar gatan än vad en sänkning av 
hastighet ger. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Malmbo, bilaga. 
Skrivelse från Liljaskolan, bilaga. 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut 
Plan- och miljönämnden avslår ansökan om hastighetsbegränsning längst 
Västra järnvägsgatan med hänvisning till att trafiksituationen i första hand 
bör lösas genom uppförande av upphöjt övergångsställe. 
 
Plan- och miljönämnden beslutar att lyfta frågan för uppföljning igen under 
hösten 2023 för att säkerställa att det upphöjda övergångsstället har 
uppförts och i annat fall utvärdera behovet av en eventuell 
hastighetssänkning. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden avslår ansökan om hastighetsbegränsning längst 
Västra järnvägsgatan med hänvisning till att trafiksituationen i första hand 
bör lösas genom andra hastighetsbegränsande åtgärder. 
Utformningen bör ta hänsyn till den tunga trafik som rör sig inom området. 
 
Viktigt är att skyltar för övergångsställe sätts upp snarast. 
 
Plan- och miljönämnden beslutar att lyfta frågan för uppföljning igen under 
hösten 2023 för att säkerställa att utförda åtgärder haft önskad effekt och i 
annat fall utvärdera behovet av en eventuell hastighetssänkning. 
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Pom § 51 Dnr 2022/000033 
 
Ändring i tidigare beslut om kommunala namngivningsfrågor 
POM 22/240 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden beslutade 1998-05-18, §34 POM98/142 att plan- 
och miljönämnden beslutar i alla namngivningsfrågor, inklusive de inom 
landsbygd, men att Barn- och utbildningsnämnden som handhar 
kulturfrågor alltid ska ges tillfälle att yttra sig över föreslagna namn innan 
beslut tas.  
 
Processen och frekvensen gällande framtagandet av detaljplaner och 
planändringar har ändrats över tid. Namngivningsfrågorna kan komma in 
mycket sent i processen, oftast just innan antagandet av själva planen. Även 
ansökningar om förhandsbesked har ökat markant sen år 1998, vilket i vissa 
fall skulle kunna innebära behovet av ett nytt gatunamn. 
För att säkerställa en fungerande handläggning och undvika tveksamheter 
vid namngivning av kvarter, gator, vägar mm önskar planenheten en 
ändring i ordalydelsen från tidigare tagna beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, bilaga. 
Beslut POM 1998-05-18 §34, bilaga. 
Tjänsteskrivelse till BOU, 2022-04-12, Carola Nordlöf, bilaga. 
Beslut BOU 2022-04-26§ 36, bilaga. 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut 
Ordalydelsen i tidigare beslut POM 98/142 §34 gällande kommunala 
namngivningsfrågor ändras för att säkerställa en fungerande handläggning 
av namngivningsfrågor. 
Nuvarande skrivning: 
”Barn- och utbildningsnämnden som handhar kultur- och fritidsfrågor ska 
alltid innan beslut tas, ges tillfälle att yttra sig över föreslagna namn.”  
Ändras till:  
”Förslag till namngivning av kvarter, gator, vägar mm bör förankras hos 
Barn- och utbildningsnämnden som handhar kultur- och fritidsfrågor 
och/eller med sakkunnig inom Vännäs kommuns kulturhistoria, innan 
beslut tas.” 
 
I andra hänseenden kvarstår resterande delar i tidigare beslut, 1998-05-18, 
§34 POM98/142. 
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Pom § 51 forts, 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att ordalydelsen i tidigare beslut POM 
98/142 §34 gällande kommunala namngivningsfrågor ändras för att 
säkerställa en fungerande handläggning av namngivningsfrågor. 
 
Nuvarande skrivning: 
”Barn- och utbildningsnämnden som handhar kultur- och fritidsfrågor ska 
alltid innan beslut tas, ges tillfälle att yttra sig över föreslagna namn.”  
 
Ändras till:  
”Förslag till namngivning av kvarter, gator, vägar mm bör förankras hos 
Barn- och utbildningsnämnden som handhar kultur- och fritidsfrågor 
och/eller med sakkunnig inom Vännäs kommuns kulturhistoria, innan 
beslut tas.” 
 
I andra hänseenden kvarstår resterande delar i tidigare beslut, 1998-05-18, 
§34 POM98/142. 
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Pom § 52 Dnr 2022/000035 
 
Beslut avseende ansökan om bygglov för aktivitetsanläggning på 
fastighet VÄNNÄS 34:4 
POM 2022/484 
 
Ärende 
2022-08-15 inkom ansökan om bygglov för nybyggnation av  
aktivitetsanläggning på fastighet VÄNNÄS 34:4.  
I delegationsordningen har inte byggnadsinspektör delegation att ta beslut 
för anläggningar, beslutet måste tas av Plan- och miljönämnden. 
 
Aktivitetsparken kommer innehålla parkouranläggning och en  
hinderbana som inte är bygglovspliktiga. 
Av den anledningen gäller lovet för anläggning utan någon fastslagen  
utformning av själva banan. 
 
Gångbanorna kommer anläggas så att de blir tillgängliga och personer  
kan ta sig från parkeringen på festplatsen området fram till både 
Parkouranläggningen och hinderbanan, samt till de bänkar och bord som 
kommer sättas upp.  
Gångbanan anläggs plant, så att eventuella hinder som exempelvis kullar, 
diken och lutningar i backe undviks. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Vicki Gustafsson, bilaga 
Situationsplan, inkommen 2022-09-09, bilaga. 
Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-08-15, bilaga. 
Tillgänglighetsbeskrivning, inkommen 2022-09-09, bilaga. 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut 
Plan- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnation av 
aktivitetsanläggning på fastighet VÄNNÄS 34:4 med stöd av 9 kap 30 § 
plan- och bygglag (PBL), SFS 2010:900 samt 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordning (PBF), SFS 2011:338. 
 
Startbesked krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL) innan  
byggåtgärd får påbörjas. 
  
För den här åtgärden behövs inte någon kontrollansvarig. 
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Pom § 52 forts, 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnation av 
aktivitetsanläggning på fastighet VÄNNÄS 34:4 med stöd av 9 kap 30 § 
plan- och bygglag (PBL), SFS 2010:900 samt 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordning (PBF), SFS 2011:338. 
 
Startbesked krävs, enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL) innan  
byggåtgärd får påbörjas. 
  
För den här åtgärden behövs inte någon kontrollansvarig. 
 
Upplysningar: 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 
43 § PBL. 
 
Åtgärden får inte påbörjas innan plan- och miljönämnden har gett ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Plan- och byggavdelningen kommer att 
kalla till ett tekniskt samråd. 
 
Avgift: 
Handläggningsavgiften för ärendet är 10 004 kr enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Avgiften följer tabell A 4.1 och i avgiften ingår följande: 
Start av ärende, 1 h á 1004 kr, bygglovsprövning, 5 h á 1004 kr, tekniskt 
samråd och starbesked 2 h á 1004 kr, slutsamråd, slutbesked och avslut av 
ärende 2 h á 1004 kr 
 
Information om beslutet skickas till: 
Fastighetsägare till: VÄNNÄS 34:4 
 
Bilagor: 
Hur du överklagar 
Kopia på handlingar till grund för beslutet 
Bekräftelse om publicering i Post- och Inrikes tidningar 
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Pom § 53 Dnr 2022/000036 
 
Budget och verksamhetsplan för Plan- och miljönämnden år 
2023 
POM 22/620 
 
Ärende 
I planen redovisas Plan- och miljönämndens mål som tagits fram med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för Vännäs kommun. 
Målen rör förutom en ekonomi i balans även medborgare, service och 
särskilda direktiv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Malin Holmlund, bilaga. 
Budget och verksamhetsplan för plan- och miljönämnden 2023, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Upprättad budget och verksamhetsplan för plan- och miljönämnden för år 
2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Vissa redaktionella 
ändringar görs innan den översänds. 
 
Eventuell justering av budget 2023 läggs in i efterhand och planen revideras 
ifall att Kommunfullmäktige ändrar något mål. Eventuella ändringar 
redovisas vid nästa nämnd. 
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Pom § 54 Dnr 2022/000037 
 
Beslut om reglering av timavgift enligt prisindex för kommunal 
verksamhet 
POM 22/634 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har för varje kalenderår möjlighet att reglera 
timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet. Regleringen sker för 
att följa utvecklingen i fasta löner och priser.  
 
För att intäkterna ska följa utvecklingen i fasta löner och priser föreslås 
plan- och miljönämnden reglera timavgifter enligt prisindex för kommunal 
verksamhet. 
 
SKR:s prisindex används som underlag för beräkningen. För att regleringen 
av index ska gälla från och med 1 januari varje år så räknas oktober som 
basmånad. För 2022 räknas höjning i procent för det innevarande 
kalenderåret (oktober 2021-oktober 2022). 
Index för oktober 2022 är 3,7%. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Malin Holmlund, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att höja timavgifterna, enligt förändringen 
i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2022: 
 
• För kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken till 1087 kr.  
• För kommunens taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel till 805 kr.  
• För kommunens taxa för offentlig kontroll livsmedel till 1242 kr. 
• För kommunens taxa för extra offentlig kontroll livsmedel till 1054 kr. 
• För kommunens taxa enligt PBL till 1041 kronor för handläggning av lov, 
anmälan m.m. samt 1172 kronor för handläggning av detaljplaner. 
 
Timavgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 
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Pom § 55 Dnr 2022/000038 
 
Beslutsattestanter för Plan- och miljönämndens verksamheter 
2023 
POM 22/634 
 
Ärende 
Beslutsattestanter finns beslutat i avsnitt 4 i delegeringsordning för Plan- 
och miljönämnden. 
För att underlätta kontroll av ekonomiska transaktioner förtydligas vilka 
personer som fått delegation för år 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Malin Holmlund, bilaga. 
Delegeringsordning för Plan- och miljönämnden, 2021-04-19 , bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Följande beslutsattestanter utses för Plan- och miljönämnden året ut från 
och med 1 januari 2023 i enlighet med gällande delegeringsordning. 
Plan- och miljönämnden beslutar att ge nämndsordföranden rätt att 
revidera listan över namngivna attestanter vid nya tjänstetillsättningar. 
 
Verksamhetskod 2900-100290 Plan- och miljönämnden  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund. 
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
 
Verksamhetskod 2930-270000 Räddningstjänst 
Delegat: Räddningschef, Roger Westerberg 
Ersättare: Stf räddningschef Lars Fahlesson, miljö- och byggchef Malin 
Holmlund 
 
Verksamhetskod 2930-270000 Ströfakturering  
Delegat: Nämndsekreterare/-administratör, Helene Jonsson 
Ersättare: Miljö- och byggchef Malin Holmlund, räddningschef Roger 
Westerberg, stf räddningschef Lars Fahlesson 
 
Verksamhetskod 2910-215000 Plan- och bygg  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund 
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
 
Verksamhetskod 2910-215100 Planverksamhet  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund  
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
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Pom § 55 forts, 
 
Verksamhetskod 2910-215200 Kartframställning  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund 
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
 
Verksamhetskod  2910-261000 Miljö- och hälsoskydd  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund  
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
 
Verksamhetskod 2910-261000, 2910-215000/215100/215200 
Ströfakturering  
Delegat: Nämndsekreterare/administratör, Helene Jonsson 
Ersättare: Miljö- och byggchef Malin Holmlund, räddningschef Roger 
Westerberg, stf räddningschef Lars Fahlesson 
 
Verksamhetskod 2910-261100 Kalkningsverksamhet  
Delegat: Miljö- och byggchef, Malin Holmlund  
Ersättare: Räddningschef Roger Westerberg, stf räddningschef Lars 
Fahlesson 
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Pom § 56 Dnr 2022/000030 
 
Sammanträdestider för Plan- och miljönämnden år 2023 
POM 22/618 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har 5 ordinarie nämndsammanträden under året. 
Beslut tas för ordinarie nämndsammanträden år 2023. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar om följande tid och dagar för ordinarie 
nämndsammanträden år 2023. 
Sammanträdestid, start kl 13:30  
Gruppmöten kl 12:30- 13:30 
 
Utbildningspass i samband med nämndsmöten 13 februari samt 3 april. 
 
Måndag 13 februari 
Måndag 3 april 
Onsdag 7 juni 
Måndag 11 september  
Måndag 6 november 
 
Om behov uppstår för en (1) kommunstyrelseförberedande nämnd, alltså 
enbart för beslut gällande detaljplaner som ska till kommunfullmäktige för 
antagande, kan Plan- och miljönämnden sammankallas till ett möte 
kvällstid 8 maj 2023. 
Hybridmöten bör vara möjliga. 
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