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Pom § 26 Dnr 2022/000001 
                                                     POM 2022/5 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärende 
Plan- och miljönämndens uppföljning av föregående protokoll samt fattade 
beslut från sammanträde den 4 april 2022 samt från extrainsatt nämnd 16 
maj 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Föredragningslistor 4 april samt 16 maj 2022, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Genomgånget, läggs till handlingarna. 
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Pom § 27 Dnr 2022/000002 
      POM 2022/6 
  
Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
 
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 14 mars till och med 22 maj redovisas i 
bifogad lista. 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till protokollet. 
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Pom § 28 Dnr 2022/000003 
                              POM 2022/7 
 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2022 
 
Ärende 
Aktuell ekonomi- och verksamhetsuppföljning för plan- och miljönämndens 
verksamheter redovisas. 
På dagens sammanträde: 
- Tertialrapport 1 (T:1an) 
- Uppföljning av Intern kontrollplan 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport T1, bilaga. 
Intern kontrollplan, bilaga 
Lista statistik sjukfrånvaro, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut. 
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Pom § 29 Dnr 2022/000004 
                              POM 2022/8 
 
Information från miljö- och byggavdelningen år 2022 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har beslutat att information från miljö och 
byggavdelningen ska vara en fast punkt på nämndens sammanträden. 
På dagens sammanträde: 
- Personalinformation 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut. 
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Pom § 30 Dnr 2022/000005 
                              POM 2022/9 
 
Risk och sårbarhet 2022 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har beslutat att risk och sårbarhet ska vara en fast 
punkt på nämndens sammanträden. 
På dagens sammanträde: 
- Personalinformation 
- Systemledning 
- IVPA 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut. 
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Pom § 31 Dnr 2022/000022 
                              POM 2022/339 
 
Äskande om medel till nytt ledningsfordon år 2024 
 
Ärende 
Räddningstjänstens nuvarande ledningsfordon är leasat. 
Eftersom leasingen går ut 2024-03-31 måste det äskas medel till 
nytt ledningsfordon inför år 2024. 
För att så långt det är möjligt tillmötesgå kommunens policy för fordon 
(att övergå till elbil) så är målet att år 2024 införskaffa en hybridbil 
el/bensin och tillföra en komplett utrustning till fordonet. Det är även mest 
ekonomiskt för kommunen att köpa in ett fordon i stället för att leasa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Roger Westerberg, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan-och miljönämnden godkänner redan äskat medel på totalt 1 Mkr år 
2024 för en komplett utrustad ledningsbil. Ärendet är inlagt i 
budgetberedningens plan och kommer att tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige. 
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Pom § 32 Dnr 2022/000023 
                              POM 2022/313 
 
Revisionens grundläggande granskning av Plan- och 
miljönämnden 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har den 5 april 2022 mottagit 
kommunrevisorernas rapport "Grundläggande granskning av Plan- och 
miljönämnden 2021". 
Revisorerna lämnar rekommendationer om att nämnden bör säkerställa att 
ändamålsenliga åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse för 
verksamheten samt säkerställa att samtliga kontroller i internkontrollplan 
genomförs enligt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17, Malin Holmlund, bilaga. 
Revisionsrapport Grundläggande granskning av POM 2021, 
mars 2022, bilaga. 
Missiv Grundläggande granskning Vännäs -21, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden ser att revisionens rekommendationer är 
omhändertagna och beslutar att det föranleder inga ytterligare åtgärder. 
Rapporten läggs till handlingarna. Plan- och miljönämndens beslut kommer 
att översändas till revisionen. 
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Pom § 33 Dnr 2022/000024 
                              POM 2022/268 
 
Rekommendation till plan- och miljönämnden att efterskänka 
kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 april 2022 (KSAU § 50, dnr 
2022/000064) beslutat att rekommendera Plan- och miljönämnden att 
efterskänka kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag 2022. 
 
Rättsläget är osäkert och miljö- och byggavdelningen lämnar två förslag till 
beslut. Det ena förslaget innebär att inte följa rekommendationen på grund 
av att det saknas tillräckliga skäl. 
Det andra förslaget är att följa rekommendationen med motiveringen att de 
som berörs av taxan i huvudsak tillhör en i nuläget mycket utsatt näring 
med nära koppling till livsmedelsproduktion samt att det är av vikt att 
självförsörjningsgraden bibehålls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-20, Anna-Karin Löfgren, bilaga. 
Protokoll KSAU § 50, dnr 2022/000064, 2022-04-19, bilaga. 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28, Karolina Johansson, bilaga. 
Tjänsteskrivelse 2022-04-11, Karolina Johansson, bilaga. 
 
Kommunallagen (2017:725) 
Vännäs kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken (KF §5 2015-02-
23) 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut 
Alternativ 1 
Plan- och miljönämnden bedömer att det inte föreligger synnerliga skäl för 
att efterskänka tillsynsavgifterna för 2022. Det finns inte heller tillräckliga 
skäl för att undanta en bransch från avgifter när det samtidigt finns fler 
näringar som är drabbade av ökade kostnader.  
 
Nämnden har ingen erinran mot Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om att finansiera avgifterna för 2022 men anser att detta i så fall får ske 
som ett riktat företagsstöd från Kommunstyrelsen.  
 
Alternativ 2  
Kostnaden för tillsyn och handläggning enligt miljöbalken gällande 
lantbruksföretag efterskänks för 2022. Plan- och miljönämnden bedömer 
att de som berörs av taxan i huvudsak tillhör en i nuläget mycket utsatt 
näring med nära koppling till livsmedelsproduktion samt att det är av vikt 
att självförsörjningsgraden bibehålls. Finansiering sker genom beslutade 
medel från kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel 2022. 
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Pom § 33 forts 
 
Ärendets behandling 
Det finns två förslag till beslut. 
Votering begärs. 
 
Ledamöter som röstar på alternativ 1:  
Berit Persson, S 
Kjell Holmlund, S 
Jimmy Rosén, V 
Sofie Gustafsson, S 
 
Ledamöter som röstar på alternativ 2:  
Leif Lindgren, C 
Bertil Kohl, L 
Martin Hermansson, KD 
 
Ordförande finner att alternativ 1 får flest röster. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Nämnden bedömer att det inte föreligger synnerliga skäl för att efterskänka 
tillsynsavgifterna för 2022. Det finns inte heller tillräckliga skäl för att 
undanta en bransch från avgifter när det samtidigt finns fler näringar som 
är drabbade av ökade kostnader.  
 
Nämnden har ingen erinran mot Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
om att finansiera avgifterna för 2022 men anser att detta i så fall får ske som 
ett riktat företagsstöd från Kommunstyrelsen. 
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Pom § 34 Dnr 2022/000025 
                              POM 2022/334 
  
Tillfällig delegering till Plan- och miljönämndens ordförande 
avseende beslut om strandskyddsdispens för anläggningar 
 
Ärende 
Nuvarande delegation till tjänsteperson gällande beslut om 
strandskyddsdispenser gäller enbart för uppförande av bostadshus och 
komplementbyggnader. 
Anläggningar som exempelvis grillplatser, vindskydd, 
transformatorstationer och liknande som inte uppförs i anslutning till ett 
bostadshus ska därmed lyftas till Plan- och miljönämnden för beslut. 
Då det många gånger kan vara frågan om enklare anläggningar som 
sökanden vill utföra under sommarmånaderna finns ett behov av att 
tillfälligt delegera beslutanderätt i dessa ärenden till nämndsordföranden. 
 
Tillfällig delegation enligt förslaget är en del i arbetet för att nå nämndens 
mål om god service. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24, Malin Holmlund, bilaga. 
Delegeringsordning POM reviderad 2021-04-19, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden ger delegation till nämndsordförande att besluta i 
ärenden om strandskyddsdispens för anläggningar som inkommer mellan 
15 juni 2022 och 15 augusti 2022. 
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Pom § 35 Dnr 2022/000026 
                              POM 2022/325 
 
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift om avstängning av väg 
för allmän fordonstrafik, i Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om tillfällig avstängning för 
motorfordonstrafik mellan Åkervägen och Hantverkargatan i Vännäs tätort. 
Syftet med avstängningen är att begränsa trafikflödet och därmed 
hastigheten längsefter Hantverkargatan men även minska förekomsten av 
oberättigad tung trafik inom kvarteren, gatan används enligt inkomna 
synpunkter som en ”pysgata” från Fällforsvägen ut till Pengsjövägen. 
 
Vid planläggning av nyligen antagen detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 
52:64 (VÄNNÄSBORG) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 gjordes en 
genomlysning av befintliga trafikflöden och tillfartsvägar till planområdet 
samt en beskrivning av de trafikåtgärder som kan behövas för att parera den 
trafikalstring som kommer av anläggandet av en ny förskola, men även 
utifrån de sen tidigare inkomna synpunkter från de boende längsefter 
Hantverkargatan om hur de upplever befintlig trafiksituation.  
 
De kommunala gatorna som berörs av föreskriften är Åkervägen samt 
Hantverkargatan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Carola Nordlöf, bilaga. 
 
Miljö- och byggavdelningens förslag till beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar om tillfällig lokal trafikföreskrift avseende 
avstängning av väg för motorfordon vid korsning 
Åkervägen/Hantverkargatan, inom Vännäs tätort. 
Avstängningen ska anordnas så att det fortfarande går att ta sig förbi som 
gående eller med cykel samt gå att vända med bil på Hantverkargatans sida 
om avstängningen. Beslutet ska gälla från och med den 17 juni 2022. 
 
Infrastrukturavdelningen ges uppdraget att iordningställa avstängningen så 
snart som möjligt efter ikraftträdandet, den 17 juni 2022 och bör som 
senaste utföras den 1 juli 2022. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap 1, 14 §§ samt 3 § punkt 1 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
Uppföljning av trafikflödet längsefter Hantverkargatan samt om 
avstängningen bör permanentas ska ske i samband med planläggning av 
SMEDEN 2 mfl, inom ramen för sen tidigare beviljat planbesked POM § 77, 
2020-11-17. 
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Pom § 35 forts 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar om tillfällig lokal trafikföreskrift avseende 
avstängning av väg för motorfordon vid korsning 
Åkervägen/Hantverkargatan, inom Vännäs tätort. 
 
Avstängningen ska anordnas så att motorfordon även hindras att ta sig förbi 
vid sidan av vägbanan, det ska dock vara möjligt att passera för gående och 
cyklister samt att vända med bil på Hantverkargatans sida om 
avstängningen.  
 
Beslutet ska gälla från och med den 17 juni 2022. 
 
Infrastrukturavdelningen ges uppdraget att iordningställa avstängningen så 
snart som möjligt efter ikraftträdandet, den 17 juni 2022 och bör som 
senaste utföras den 1 juli 2022. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 10 kap 1, 14 §§ samt 3 § punkt 1 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
Uppföljning av trafikflödet längsefter Hantverkargatan samt om 
avstängningen bör permanentas ska ske i samband med planläggning av 
SMEDEN 2 mfl, inom ramen för sen tidigare beviljat planbesked POM § 77, 
2020-11-17. 
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Pom § 36 Dnr 2022/000027 
                              POM 2022/269 
 
BRÅN 24:6 - Beslut om delegation till byggnadsinspektör 
 
Ärende 
En bygglovsansökan för ett enbostadshus i två plan samt garage med 
carport, inlämnades 2022-04-26.  
Då Miljö- och byggavdelningen saknar delegation på denna typ av ärenden 
men ändå måste hålla lagstadgade tidsfrister för när ett beslut om bygglov 
ska ges bör byggnadsinspektör ges delegation för att ta beslut om bygglov i 
just detta ärende, under förutsättning att inga större förändringar mot 
bilagda handlingar sker under ärendets gång. 
 
Eftersom fastigheterna tidigare har fått ett positivt förhandsbesked för 
fristående småhus och styckats av, bedömer miljö- och byggavdelningen att 
bygglov för ansökan om nybyggnation av enbostadshus med 
komplementbyggnad på fastigheten BRÅN 24:6 kan beviljas utifrån de 
uppgifter som nu finns tillgängliga. 
Då underrättelsetiden inte ännu gått ut kan nya uppgifter tillkomma som 
ska tas med i bygglovsprövningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Emma Nordling, bilaga. 
Ansökan med bilagor. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden ger delegation till byggnadsinspektör att besluta 
om bygglov för nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten BRÅN 24:6, under förutsättning att inget hinder för bygglov 
framkommer efter att tiden för yttrande löpt ut. 
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