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KF § 41 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. 
 
---- 
Monica Wahlström, L, ställer en fråga om demokratiska processer, när det 
uppkommer särintressen som går emot översiktsplanen som är en långsiktig 
planering över kommunens utveckling. Hur ser ordförande i plan- och 
miljönämnden på översiktsplanen när det uppkommer intressen från en 
mindre grupp eller personliga intressen som går emot den? 
 
Sofie Gustafsson, S, svarar att hon anser att översiktsplanen är en del av den 
framtida utvecklingen och att den är jätteviktig och hon ser fram emot att 
arbeta med den.  
 
Krister Andersson, MP, ställer en fråga om avgångslunchen för de elever 
som ska ta studenten, om varför kökens bestick inte får användas till detta.  
 
Jan Nilsson, M, svarar att det är en fråga som bara ska lösas, och att det inte 
behöver finnas särskilda styrdokument för det. Det är ett missförstånd att 
besticken inte får användas så det ska lösas.  
 
Sixten Jonsson, ob, ställer en fråga om ett beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott om avgiftsfrihet till lantbrukare och undrar varför faktura har 
skickats ut.  
 
Sofie Gustafsson, S, besvarar frågan och hänvisar till likställighetsprincipen.  
____ 
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KF § 42 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. 
 
Olof Johnson, S, revisor, deltar i sammanträdet och berättar att revisionen 
genomfört två studiebesök inom verksamheterna sedan sist, samt har 
genomfört en granskning av kommunens krisberedskap. Revisionen har 
även granskat Vännäs Fastigheter AB samt två av deras dotterbolag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen från revisionen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 43 Dnr 2022/000052 
 
Information om aktuell händelse - Säkerhetsläget inkl. kriget i 
Ukraina 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 informerar 
biträdande kommunchef Henrik Åström om säkerhetsläget och hur kriget i 
Ukraina påverkar kommunen. 
 
Arbetet angående detta har pågått sedan februari i samverkan med övriga 
länet, Länsstyrelsen, MSB och Säpo. Arbetet är fördelat i två spår: åtgärder 
utifrån det säkerhetspolitiska läget som olika insatser för att bygga 
upptotalförsvaret, informationssäkerhet och kommunikationsinsatser samt 
förberedelse för flyktingmottagande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen om säkerhetsläget inkl. kriget i Ukraina läggs till 
handlingarna. 
____ 
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KF § 44 Dnr 2021/000187 
 
Vännäs kommuns organisation vid höjd beredskap 
 
Ärende 
Det säkerhetspolitiska läget har förändrats avsevärt. Ett antal händelser, 
bland annat Rysslands annektering av Krim 2014 som nu övergått till 
invasion av Ukraina, medförde att regeringen beslutade om ett 
återupptagande av totalförsvarsplanering 2015/2016.  
 
Kommunens uppgifter regleras bland annat i Lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Kommunen får statligt bidrag årligen för att arbeta med det civila försvaret. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) tecknar en överenskommelse över vad som 
ska genomföras under den period som överenskommelsen gäller. 
 
I gällande överenskommelse har kommunen som uppdrag att fastställa en 
krigsorganisation. Krigsorganisation är den organisation som kommunen 
ska ha både för nämnder och förvaltningar vid händelse av högsta 
beredskap. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 60 
Tjänsteskrivelse Malin Österlund, 2022-05-04 
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna 
och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. (Förfarandelagen) 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, MSB och 
SKR (SKR 21/051510, MSB 2021–13778) 
Hur kommunen ska fungera vid höjd beredskap. Bilaga 1 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vid högsta beredskap ser krigsorganisationen ut enligt följande: 
 
• Den politiska organisationen kvarstår som i fredstid                
• Kommunens förvaltningsorganisation ser likadan ut som i fredstid. 
• Kommunstyrelsen får ett samordningsansvar för arbetet med planer, 
rutiner och riktlinjer vilka bör göras inom respektive organisation. 
____ 
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KF § 45 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. 
 
--- 
Hans-Inge Smetana, KD, väckte på kommunfullmäktiges föregående 
sammanträde den 11 april en interpellation om medel för föräldrastöd. 
Interpellationen ska besvaras vid detta sammanträde. 
 
Susanne Bygdén, S, besvarar interpellationen.  
 
Ingmarie Lindqvist, C, ställer en interpellation om mat på Rieck-Müller på 
helgerna.  
 
Henric Jakobsson, S, besvarar interpellationen.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, Hans-Inge Smetana, KD, om medel för föräldrastöd 
Interpellation Ingmarie Lindqvist, C, om helglunch på Rieck-Müller 
Interpellationssvar Anna Frej, S, om medel för föräldrastöd 
Interpellationssvar Anna Frej, S, om helgluncher på Rieck-Müller 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten läggs till handlingarna. 
____ 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/16b78d60-23cb-4bef-978a-db89bcb2dea8

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(32) 

2022-06-13 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 46 Dnr 2022/000075 
 
Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen 
för regional samverkan 
 
Ärende 
Revisionen har i sin granskning av samverkan för regional utveckling påtalat 
brister i regionens struktur för samverkan. Till följd av detta vidtar Region 
Västerbotten åtgärder under nuvarande mandatperiod. Åtgärderna berör 
även politiska organ inom samverkan för regional utveckling. Åtgärderna 
består i huvudsak av att Regionfullmäktige den 22 februari antog en ny 
förtroendepersonsorganisation där det inrättas tre fullmäktigeberedningar 
som får uppdraget att jobba länsövergripande med följande frågor; 
 
• Beredning för kompetensförsörjning: Ska beskriva och föreslå långsiktiga 
åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna organisationen som 
för länet. 
• Demokratiberedningen: Ska föra medborgardialog i årliga tematiska 
arbeten utifrån fullmäktigebeslut. 
• Beredning för samverkan och regional utveckling: Ska jobba 
länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta primärkommunala 
perspektiv inom området för regional utveckling. 
 
Beredningarna inrättas från och med nästa mandatperiods början, med 
undantag för "Beredningen för samverkan och regional utveckling" som 
inrättades redan den 22 februari. Till följd av detta avskaffades 
"beredningen för regional utveckling" och "beredningen för utbildning och 
kompetensförsörjning" och dess ledamöter entledigades from 1 mars.  
 
Varje kommun behöver ta ett beslut om att en delegation för utbildning 
inrättas samt välja en ledamot till delegationen. Region Västerbotten 
föreslår att representanten har god insikt om utbildningsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 39 
Missiv om delegation för utbildning 2022-03-28 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 21 
Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun godkänner inrättandet av "delegation för utbildning" inom 
överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019–2022. 
 
Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens 
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd 
primärkommunala beredningen och inrättas under 2022. 
 
Susanne Bygdén, S, ordförande i barn- och utbildningsnämndens väljs som 
ledamot till delegationen för utbildning.  
____ 
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KF § 47 Dnr 2022/000074 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-
2026 mellan Region Västerbotten och länets kommuner 
 
Ärende 
Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län 
tillsammans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse 
för regionalt utvecklingsarbete. En förnyad samverkansöverenskommelse 
har tagits fram inför mandatperioden 2023–2026. 
 
Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för 
en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional 
utveckling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget 
som mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller 
politiska och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på 
samverkansområden baserade på den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför 
ny mandatperiod. Aktualiseringsprövning sker under 2024 samt under 
överenskommelsens sista år. Vid utvärderingen och aktualitetsprövningen 
förs dialog kring överenskommelsen i sin helhet, vad gäller arbetsformer 
och resultat samt dess finansiering och samverkansstruktur. 
Samverkansresultat och effekter på den regionala utvecklingen följs upp och 
utvärderas i huvudsak inom ramen för arbetet med den regionala 
utvecklingsstrategin och kommunernas verksamhetsuppföljning. 
 
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har 
skett i enlighet med det som framkommit under utvärderingsdialogerna 
under hösten 2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som 
genomfördes våren 2020. Resultaten av dessa utvärderingar visar på att 
upplevelsen för Västerbottens kommuner inom samverkansstrukturen är: 
-Samverkan har stärkts under 2019-2022 
-Strukturen är en god grund för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete 
-Likvärdighet i samverkan 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 40 
Missiv om överenskommelse om samverkan 222-03-28 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 22 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 
Samverkansavtal för regional utveckling 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun antar överenskommelse om samverkan för regional 
utveckling 2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för regional 
utveckling. 
____ 
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KF § 48 Dnr 2022/000096 
 
Revidering av förbundsordning Samordningsförbundet 
Umeåregionen avseende styrelsens sammansättning och 
beslutanderätt i frågor om budget mm 
 
Ärende 
Vännäs kommun är medlemmar av Samordningsförbundet Umeåregionen 
tillsammans med övriga kommuner i Umeåregionen, Region Västerbotten, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I Samordningsförbundets 
stadgar finns det regler om hur beslut tas. Kommunerna har gemensamt 
haft en röst som ledamot där övriga kommuner haft ersättarplatser enligt ett 
rullande schema. Kommunerna går gemensamt in med 25 % av kostnaden i 
förbundet medan de övriga aktörerna har 25 % var. Samma upplägg gäller 
för samordningsförbund över hela landet.  
 
Vid revision har det kommit fram att detta system inte är optimalt och att 
varje medlem, det vill säga, varje kommun, ska ha en röst. Det ger 
kommunerna (som totalt har 6 av 9 platser i förbundet) större andel i 
röstetal än vad de ekonomiskt bidrar med jämfört med övriga aktörer. I 
samråd har nu förslag tagits fram att beslut om budget och 
verksamhetsplan, ska fattas med kvalificerad majoritet om 3/4 av de 
röstberättigade ledamöterna, vilket skulle motsvara 7 ledamöter.  
 
Uppdatering av förbundsordningen föreslås göras i § 5 om styrelsens 
sammansättning och tillträde efter val, § 6 om beslutanderätt avseende 
budget och verksamhetsplan, samt § 18 om rätt till ersättning för ersättare. 
Namnet Västerbottens läns landsting har även bytts ut till Region 
Västerbotten. Förslag till mandatperiod är fyra år från den 1 april året efter 
ordinarie val i hela landet. Nuvarande mandatperiod är till och med den 
sista december 2022 och därför behöver även beslut tas om att förlänga den 
perioden under det första kvartalet 2023.  
 
Samtliga medlemmar i Samordningsförbundet måste godkänna ändringar i 
stadgarna innan de kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 61 
Skrivelse angående revidering av förbundsordning 
Förslag till förbundsordning att gälla from 2023-01-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad förbundsordning enligt förslag antas att gälla från och med den 1 
april 2023. 
 
Nomineringar till förbundsstyrelsen görs enligt den reviderade 
förbundsordningen. 
 
Innevarande mandatperiod förlängs till och med 31 mars 2023. 
____ 
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KF § 49 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/Covid-19 
 
Ärende 
På kommunfullmäktige sammanträde den 6 december informerar 
biträdande kommunchef Henrik Åström om aktuell Covid-19-situation inom 
kommunen som helhet och inom kommunen som organisation. 
 
Han berättar att från den 1 april har det inte varit några interna restriktioner 
i verksamheterna. För anställda som vill fortsätta arbete på distans, krävs ett 
distansarbetsavtal som reglerar detta. Utgångspunkten är att distansarbete 
ska kunna erbjudas två dagar per vecka för den som arbetar heltid utifrån de 
individens och arbetsplatsens/arbetsuppgifternas förutsättningar. Den 
länsgemensamma samverkan fortsätter. Utifrån Covid-19-utvecklingen så 
blir detta den sista informationen, om inte läget skulle ändras till det sämre.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen om Covid-19 läggs till handlingarna. Med denna information 
så avslutas informationen om Covid-19 som en aktuell händelse.  
____ 
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KF § 50 Dnr 2022/000045 
 
Motion från Sofia Blomquist, C, med fler, om jämställt 
försörjningsstöd 
 
Ärende 
Sofia Blomquist, C, Ingmarie Lindqvist, C, Monica Wahlström, L, och Hans-
Inge Smetana, KD, inkom den 9 februari 2022 med en motion om jämställt 
försörjningsstöd, det vill säga, att grundregeln ska vara att utbetalning av 
försörjningsstöd ska ske till båda parters konton i familjer där två parter 
söker stöd. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 
februari att remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden som nu har 
utrett den.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår bifall till motionen. Förvaltningen 
menar att det är en till synes okomplicerad aktivitet som kan bidra till ökad 
ekonomisk jämställdhet samtidigt som kommunen genom att konsekvent 
utbetala försörjningsstödet jämställt kan bidra till att motverka ekonomiskt 
övertag för den som vill utöva makt över sin partner. Genom jämställt 
försörjningsstöd får även nyanlända kvinnor i behov av försörjningsstöd 
tillgång till egna pengar vilket bidrar till en mer jämställd integration.  
 
Det har inte heller framkommit några resursmässiga hinder för att utbetala 
försörjningsstödet jämställt 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 48 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 55 
Protokoll vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-13, § 26 
Tjänsteskrivelse Ulrica Westerlund, 2022-03-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-28, § 12 
Motion, Sofia Blomquist, C, med flera, 2022-02-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen om jämställt försörjningsstöd bifalls. Vård- och omsorgsnämnden 
ges i uppdrag att upprätta rutiner för utbetalning av jämställt 
försörjningsstöd. 
____ 
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KF § 51 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. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet 
Reglemente Partistöd Vännäs kommun, antaget KF 2014-04-28 § 47 
 
Ärendets behandling 
Jan Nilsson, M, samt Krister Andersson, MP deltar inte i beslut om sina 
respektive partiers redovisningar på grund av jäv. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning och granskningsrapport för 2021 godkänns för Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet.  
 
Partistöd enligt reglemente utbetalas för 2022 till Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet.  
 
Övriga partiers redovisningar behandlas vid kommande sammanträde med 
fullmäktige under förutsättning att de inkommit.  
____ 
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KF § 52 Dnr 2022/000084 
 
Lokala ordningsföreskrifter 
 
Ärende 
Vännäs kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs 2008. För att 
föreskrifterna ska vara aktuella och relevanta krävs det att de ses över och 
uppdateras efter dagens förutsättningar.  
 
Lokala ordningsföreskrifterna är kommunens verktyg för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats enligt ordningslagen, 3 kap. 8 §. 
Föreskrifterna kan ses som komplement till lagstiftning, framför allt 
ordningslagen. De lokala ordningsföreskrifterna har uppdaterats för att följa 
praxis och vara geografiskt aktuella. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 49 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 64 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
Förslag under sammanträdet 
Monica Wahlström, L, föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta 
fram en förklarande, lättförståelig text som komplement till föreskrifterna 
avseende vad som är allmän plats, för publicering på kommunens websida 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till lokala 
ordningsföreskrifter med ett tillägg från kommunstyrelsen samt ett 
tilläggsförslag om förtydligande om vilket område som omfattas av offentlig 
plats.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag om att anta 
föreskrifterna med ett tillägg samt Monica Wahlströms, L, tilläggsförslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lokala ordningsföreskrifter antas. I och med antagandet upphör de tidigare 
lokala ordningsföreskrifterna, beslutade 2008, att gälla. 
 
Ordningsföreskrifterna kompletteras med ett tillägg om att motorfordon är 
förbjudna i kommunens motionsspår.  
 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en förklarande, lättförståelig 
text som komplement till föreskrifterna avseende vad som är allmän plats, 
för publicering på kommunens websida.  
____ 
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KF § 53 Dnr 2022/000091 
 
Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats 
 
Ärende 
Vännäs kommuns lokala torgföreskrifterna antogs 1998. För att 
föreskrifterna ska vara aktuella och relevanta krävs det att de ses över och 
uppdateras efter dagens förutsättningar.  
 
De lokala ordningsföreskrifterna för handel på offentlig plats syftar till att 
förenkla för företag, föreningar eller privatperson som vill använda ytan för 
att sälja eller hyra ut sina varor från vissa utpekade platser i Vännäs. För 
användning av ett område utanför vad det upplåtits till krävs det 
polistillstånd. Genom att upplåta utpekade platser så krävs inte 
polistillstånd vilket gör att försäljningsplatserna kan användas efter en enkel 
bokning i kommunens system. I förslaget så anges att kommunstyrelsen kan 
välja att lägga till eller ta bort platser från listan över allmänna 
försäljningsplatser. Syftet med det är att listan ska vara flexibel efter hur det 
fungerar och kunna anpassas efter önskemål om så är lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige kan besluta om avgifter för att använda offentlig plats. 
Det finns i dagsläget inga sådana avgifter. I förslaget så ligger en avgift på 
200 kr per dag för att använda de allmänna försäljningsplatserna. Syftet 
med det är att försäljningsplatserna ska användas av seriösa aktörer. Att 
söka tillstånd från polisen för att använda offentlig plats kostar 870 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 50 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 65 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lokala ordningsföreskrifter för handel på offentlig plats antas. I och med 
antagandet upphör de lokala torgföreskrifterna, beslutade 1997, att gälla. 
____ 
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KF § 54 Dnr 2022/000088 
 
Bredbandsstrategi 2022-2027 
 
Ärende 
Kommunerna i Västerbottens län har gemensamt jobbat fram en 
bredbandsstrategimall för de kommande åren 2022-2027. Den behöver 
förankras i respektive kommun. Vännäs kommun har en väl utbyggd 
infrastruktur för bredband men kommunen behöver ändå en 
bredbandsstrategi som ramdokument för kommande arbeten. Strategin är 
även ett krav vid utbyggnationer med bidragsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 51 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 66 
Tjänsteskrivelse, Roger Fagerdal, 2022-05-09 
Bredbandsstrategi 2022-2027 inkl. bilagor 
 
Förslag under sammanträdet 
Ulf Eriksson, C, föreslår att följande ändring görs 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". 
 
Leif Andersson, S, föreslår att ärendet återremitteras för att se hur det 
påverkar strategin att göra denna ändring.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att anta bredbandsstrategin, ett förslag från Ulf Eriksson, C, om att anta den 
med en ändring på s 6, samt ett förslag om återremiss för att utreda hur Ulf 
Erikssons, C, förslag skulle påverka strategin.  
 
Förslaget om återremiss prövas först.  
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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". 
____ 
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KF § 55 Dnr 2022/000085 
 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 
Ärende 
Enligt lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk ska varje 
kommun ha antagna mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 
Vännäs kommun saknar idag ett sådant dokument. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Riktlinjerna förtydligar 
nämndernas ansvar för det minoritetspolitiska arbetet och anger vad som 
behöver göras för att Vännäs kommun ska leva upp till de krav som ställs i 
olika lagar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 52 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 63 
Tjänsteskrivelse Daniel Theander, 2022-05-09 
Lag (2009:74) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förslag på mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 
 
Förslag under sammanträdet 
Sofia Blomquist, C, föreslår återremiss för att förtydliga vem dokumentet 
gäller för samt hur information om denna riktlinje ska nå invånarna.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att anta riktlinjerna samt ett förslag från Sofia Blomquist, C, om att 
återremittera ärendet för förtydligande.  
 
Frågan om återremiss behandlas först.  
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för att förtydliga vem dokumentet gäller för samt hur 
information om denna riktlinje ska nå invånarna.  
____ 
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KF § 56 Dnr 2022/000089 
 
Detaljplan för Hjorten 5 m.fl. Vännäsby tätort, Vännäs kommun, 
Västerbottens län.  
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har tagit fram antagandehandlingar för detaljplan 
för Hjorten 5 m.fl. Vännäsby tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län. 
Området omfattas av översiktsplan för Vännäs kommun, antagen 2018-03-
26. Översiktsplanen pekar ut hela fastigheten för vårdändamål. Kommunen 
har dock beslutat om en avveckling av äldreboendet Hjorten på fastigheten 
varför möjligheten att utveckla bostäder inom fastigheten har aktualiserats.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad 
användning av en redan bebyggd fastighet. Vidare syftar planen till att skapa 
förutsättningar för en hållbar trafiksituation sett till gång- och cykeltrafik 
samt tillräckliga parkeringsytor för boende, personal och tågresenärer. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 59 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 61 
Protokoll plan- och miljönämnden, 2022-05-16, § 25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-04, Peter Malmbo 
Plankarta, antagandehandling, upprättad april 2022 
Planbeskrivning, antagandehandling, upprättad april 2022 
Samrådsredogörelse, upprättad april 2022 
Granskningsutlåtande, upprättat april 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad antagandehandling för detaljplan för Hjorten 5 m.fl., Vännäsby 
tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län, antas. 
____ 
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KF § 57 Dnr 2022/000098 
 
Tertialbokslut 1, 2022, för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialrapport 1 
för perioden januari-april 2022. Tertialrapporten ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunen redovisade ett resultat på -4,2 mkr vilket var 6,5 mkr bättre än 
budget.  
 
Årsprognosen är ett överskott på 29,1 mkr vilket är 8,7 mkr bättre än 
budget. Målet om att nämnderna ska ha en budget i balans uppnås delvis. 
Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott för perioden på 2,8 mkr 
medan årsprognosen indikerar ett underskott på 1,8 mkr. Finansen ger 
överskottet. Resultatet som andel av skatter och bidrag förväntas överstiga 
de 3 procent som budgeterats.  
 
Prognosen för vård- och omsorgsnämnden bygger på att beslutade åtgärder 
får effekt och sannolikt får ett kvarvarande underskott på 4,3 mkr. Utöver 
vidtagna åtgärder anser kommunstyrelseförvaltningen det lämpligt att 
kommunstyrelsen kan överväga att föreslå fullmäktige åtgärder. 
 
T1 har behandlades vid den kommunövergripande samverkansgruppens 
möte 2022-05-24. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2022 att 
vård- och omsorgsnämnden ska delta vid  behandlingen av de ekonomiska 
redovisningarna som nämnden gör till kommunstyrelsens arbetsutskott 
under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 64 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17, Henrik Olofsson, Henrik Åström 
Tertialrapport 1 
Volymutveckling tom april 
Förvaltningsberättelse för respektive nämnd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige uppmanar vård och omsorgsnämnden att prioritera det redan 
påbörjade arbetet med omstruktureringen av LSS-boendena.  
 
Tertialbokslut 1 för Vännäs kommun fastställs. 
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KF § 58 Dnr 2022/000092 
 
Drift- och investeringsbudget 2023-2024, plan 2025 
 
Ärende 
Budgetberedningen har under våren arbetat med ett förslag till budget 
2023-2024, plan 2025 för drift och investeringar. Budgeten innehåller 
driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och 
kassaflödesbudget. 
 
I förslaget framgår övergripande mål samt direktiv och uppdrag till 
nämnderna för perioden. Förslaget innehåller även en beräkning på nivån 
av resultat i förhållande till skatter och bidrag, soliditet samt 
självfinansieringsgrad för planerade investeringar. Budgeten bygger i 
huvudsak på faktorer kända 2022-04-28 samt på ett beslut i 
kommunfullmäktige att anpassa budgetens storlek till standardkostnad + 
7% samt att att prislappsmodellen används som grund för fördelning av 
ramar. Förslaget innehåller en skattesänkning med 25 öre för budget 2023–
2024 och plan 2025. Det betyder att kommunens skattesats justeras till 
23,35 från 2023. 
 
Med bifogat budgetförslag förväntas resultatet uppgå till 2% av skatter och 
generella statsbidrag 2023, 2,5% 2024 och 2 % 2025.  
 
De är det är ordinarie val i Sverige till kommunfullmäktige så ska budgeten 
fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige. Det sker i samband med 
fullmäktiges första sammanträde, den 17 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-30, § 65 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 71 
Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, 2022-05-10 
Budgetförslag S-V-M, C-KD-L, MP, SD 
Bilaga 1 Prioriteringsunderlag 
Bilaga 2 Investeringsbudget 
 
Förslag under sammanträdet 
Gösta Eklund, M, Jan Nilsson, M, samt Bengt-Erik Näslund, V, föreslår 
bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till majoritetens (S, V, M) 
budgetförslag.  
 
Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, Monica Wahlström, L, samt Ulf 
Eriksson, C, föreslår bifall till budgetförslag från "Treklövern” (C, KD, L) 
 
Krister Andersson, MP, föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag.  
 
Emma Lundkvist, SD, föreslår bifall till Sverigedemokraternas 
budgetförslag. 
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Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. Ordförande 
beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. För att få fram ett 
motförslag till huvudförslaget kommer förslagen behandlas i tre steg där två 
förslag ställs mot varandra. Ordförande kommer först att ställa Krister 
Anderssons, MP, förslag mot Emma Lundkvists, SD, förslag. I nästa steg 
ställs det förslag som får störst bifall i den omgången mot Anders Nilssons, 
C, med fleras förslag. Det förslag i den omgången som får störst bifall ställs 
då mot huvudförslaget i huvudomröstningen. Det förslaget av dem som får 
störst bifall blir kommunfullmäktiges beslut.  
 
Steg 1: Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig till 
förslagen från Krister Andersson, MP, och från Emma Lundkvist, SD, och 
finner att förslaget från Emma Lundkvist, SD, får störst bifall.  
 
Steg 2: Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig till 
förslagen från Emma Lundkvist, SD, och Anders Nilsson, C, med flera, och 
finner att förslaget från Anders Nilsson, C, med flera, får störst bifall.  
 
Steg 3: Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig till 
förslagen från Anders Nilsson, C, med flera och kommunstyrelsen, och 
finner att förslaget från kommunstyrelsen får störst bifall.  
 
Votering begärs och genomförs. Bifogad lista visar hur var och en av 
ledamöterna har röstat.  
Ja innebär bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej innebär bifall till Anders 
Nilssons, C, med fleras, förslag.  
Rösterna utfaller med 16 ja och 14 nej. Kommunstyrelsens förslag, blir 
därmed kommunfullmäktiges beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Drift- och investeringsbudget 2023-2024, samt plan för 2025, antas. 
 
Budgeten ska även fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige, den 17 
oktober 2022.  
 
Reservation 
Tommy Bingebo, C, Ulf Eriksson, C, Sofia Blomquist, C, Maria Olofsson, C, 
Ingmarie Lindqvist, C, Anders Nilsson, C, Fredrik Sandin, C, Sixten 
Jonsson, Ob, Hans-Inge Smetana, KD, Martin Hermansson, KD, Monica 
Wahlström, L, Emma Lundkvist, SD, Ann Einerud, SD, och Krister 
Andersson, MP, reserverar sig mot beslutet att avslå Anders Nilssons, C, 
med fleras, budgetförslag.  
 
Emma Lundkvist, SD, och Ann Einerud, SD, reserverar sig även mot 
beslutet av avslå Emma Lundkvists, SD, förslag i den förberedande 
omröstningens i steg 2.  
____ 
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Vännäs kommun
Kommunstyrelsen Voteringslista

Kommunfullmäktige, KF 2022-06-13

Paragraf 58 Drift- och investeringsbudget 2023-2024, plan 2025
Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Jäv
Lena Carneland S X
Tommy Bingebo C X
Viktoria Lapinniemi V X
Leif Andersson S X
Susanne Bygdén S X
Per-Erik Lundmark S Henric Jakobsson S X
Sofie Gustafsson S X
Kjell Holmlund S X
Jörgen Nilsson S X
Lillemor Lundgren S Anna-Stina Ögren S X
Peter Sohlman S Peder Lundberg S X
Jerry Pehrsson S < Ingen ersättare > S
Leif Åhman V Sandra Norrman V X
Per Nyström V Magnus Jälmbrant V X
Bengt-Erik Näslund V X
Jan Nilsson M X
Gösta Eklund M X
Agneta Nilsson M Susan Palm M X
Ulf Eriksson C X
Sofia Blomquist C X
Erik Fastevik C Maria Olofsson C X
Ingmarie Lindqvist C X
Anders Nilsson C X
Fredrik Sandin C X
Hans-Inge Smetana KD X
Martin Hermansson KD X
Monica Wahlström L X
Sixten Jonsson OB X
Emma Lundkvist SD X
Ann Einerud SD X
Krister Andersson MP X

Summa 16 14 0
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KF § 59 Dnr 2022/000104 
 
Medborgarförslag från Karin Eriksson om att bevara 
"Farmorsskogen" - NYTT 
 
Ärende 
Karin Eriksson har den 19 maj 2022 skickat in ett medborgaförslag om att 
bevara det hon kallar för "Farmorsskogen", skogen mellan Nybyvägen och 
koloniområdet Hallonbacken i Vännäs, för all framtid.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och i 
sådana fall, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Karin Eriksson, 2022-05-19 
 
Förslag under sammanträdet 
Monica Wahlström, L föreslår att medborgarförslaget inte ska väckas, då 
frågan som förslaget tar upp är bevarande av en skogsplätt som finns 
markerad i översiktsplanen som lämplig plats för bostäder 
 
Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till Monica Wahlströms, L, förslag 
om att inte väcka medborgarförslaget.  
 
Krister Andersson, MP, föreslår att medborgarförslaget ska få väckas.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Monica 
Wahlströms, L, förslag om att inte väcka medborgarförslaget, och Krister 
Anderssons, MP, förslag om att väcka det.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig till förslagen och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Krister Anderssons, MP, 
förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Reservation 
Monica Wahlström, L, och Hans-Inge Smetana, KD, reserverar sig skriftligt 
mot beslutet att väcka medborgarförslaget. 
____ 
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Reservation, KF 2022-06-13 § 59 ”medborgarförslag om att bevara ”farmorsskogen” 
 
Vi reserverar oss på grund av att frågan om marken som medborgarförslaget avser värna, redan har 
varit föremål för flera beslut. Dels i själva översiktsplanen - där man i ett långsiktigt perspektiv 
bedömt att ett litet område i närheten av koloniområdet är lämplig mark för bostäder, samt i ett 
prioriteringsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott där planläggande skulle kunna initieras. Många 
skogsområden är bevarade i översiktsplanen, och dessutom säkras också skogsmark som bevaras i 
anslutning till det koloniområde som omnämns i medborgarförslaget.  
 
Monica Wahlström Liberalerna, Hans-Inge Smetana, KD, Martin Hermansson, KD 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/16b78d60-23cb-4bef-978a-db89bcb2dea8

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(32) 

2022-06-13 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 60 Dnr 2022/000105 
 
Medborgarförslag från Linnea Rydenfalk - Öka den biologiska 
mångfalden i Vännäs - NYTT 
 
Ärende 
Linnea Rydenfalk har den 20 maj 2022 skickat in ett medborgaförslag om 
att öka den biologiska mångfalden i Vännäs genom att låta en del av 
kommunens grönområden vara ängar. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och i 
sådana fall, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Linnea Rydenfalk, 2022-05-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen.  
____ 
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KF § 61 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 
Hemställan från Umeå Tingsrätt, 2022-05-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Val som ny nämndeman efter Hans Nygren genomförs vid nästa ordinarie 
sammanträde med kommunfullmäktige, den 17 oktober 2022.  
____ 
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KF § 62 Dnr 2022/000042 
 
Val till Konstvägen 7 älvar efter Signild Norrman, S 
 
Ärende 
Signild Norrman, S, har avsagt sig sina politiska uppdrag. 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen vid sitt sammanträde den 28 
februari 2022. Platsen som ledamot i Konstvägen sju älvar har lämnats 
vakant och ska nu väljas för återstoden av 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Signild Norrman, S 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-02-28 § 14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Olof Johnson, S, väljs som ledamot i Konstvägen sju älvars styrelse. 
____ 
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KF § 63 Dnr 2022/000073 
 
Val till barn- och utbildningsnämnden, hållbarhetsberedningen 
och valberedningen efter Anneli Moström, L 
 
Ärende 
Anneli Moström, L, har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden, ledamot i hållbarhetsberedningen, ersättare 
i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.  
 
Kommunfullmäktige beviljade avsägelsen vid sitt sammanträde den 11 april 
2022. Uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i 
hållbarhetsberedningen samt ersättare i valberedningen lämnades vakanta 
och ska väljas. 
 
Länsstyrelsen har genomfört ny sammanräkning och meddelat att ny 
ersättare ej kunde hittas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-04-11, § 40 
Avsägelse, Anneli Moström, L. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sandra Bingebo, KD, utses som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
Monica Wahlström, L, utses som ledamot i hållbarhetsberedningen.  
 
Ersättare i valberedningen lämnas vakant. Vid nästa ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige ska ny valberedning väljas inom det nyvalda 
fullmäktige.  
____ 
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KF § 64 Dnr 2019/000104 
 
Val till hållbarhetsberedningen efter Ailen Andersson, KD 
 
Ärende 
Ailen Andersson, KD, avsade sig samtliga sina politiska uppdrag i Vännäs 
kommun från och med den 1 augusti 2019. Uppdraget som ersättare i 
hållbarhetsberedningen (personlig ersättare till Anneli Moström, L) 
lämnades vakant och ska nu väljas.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2019-06-10, § 58 
Avsägelse, Ailen Andersson, KD, 2019-05-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sandra Bingebo, KD, väljs som ersättare i hållbarhetsberedningen. Hon 
väljs som personlig ersättare till Monica Wahlström, L (som efterträtt 
Anneli Moström, L).  
____ 
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KF § 65 Dnr 2022/000106 
 
Gustav Essebro, KD, - Avsägelse av uppdrag 
 
Ärende 
Gustav Essebro, KD, har den 22 maj 2022 lämnat in en avsägelse av 
samtliga sina politiska uppdrag, vilket innebär ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt ersättare som ombud till årsmötet med Vännäs 
Fastigheter AB.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt, om så sker, välja nya 
ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Gustav Essebro, KD, 2022-05-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Gustav Essebros, KD, avsägelser som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare som ombud till årsmötet med 
Vännäs Fastigheter AB beviljas.  
 
Martin Hermansson, KD, väljs som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt som ersättare som ombud till årsmötet med 
Vännäs Fastigheter AB.  
____ 
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KF § 66 Dnr 2022/000107 
 
Marianne Sandström, C, - Avsägelse av politiskt uppdrag 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Marianne Sandström, C, 2022-05-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marianne Sandströms, C, avsägelse som ersättare i överförmyndarnämnden 
beviljas.  
 
Ersättarplatsen lämnas vakant.  
____ 
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KF § 67 Dnr 2022/000012 
 
Redovisning av meddelanden 2022 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Meddelanden 
Protokoll Umeåregionens PA-nämnd 2022-04-08 
Kvinnojouren i Umeå: Verksamhetsberättelse för 2021 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2022-03-29, § 23 om idrottshall 
Vegaskolan 
Årsredovisning mm Samordningsförbundet Umeåregionen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
____ 
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