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KF § 85 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. 
--- 
 
Krister Andersson, MP, ställer en fråga om föreningarna ska vara delaktiga, 
till exempel genom dialog i framtagandet av ny idrottshall på Vegaskolan. 
som ska användas både för elever och för föreningslivet.  
 
Anna Frej, S, besvarar frågan och säger att hallen är i planeringsstadiet men 
ännu ligger några år framåt och att hon inte vet om föreningarna har varit 
delaktiga i processen eller kommer att bli det utan det är en fråga som 
behöver diskuteras med fastighetsavdelningen.  
 
Krister Andersson, MP, ställer en fråga till Vänsterpartiet utifrån en tidigare 
bifallen motion från 2005 om förbättrat miljö- och hållbarhetsarbete i 
kommunen, om de är nöjda med det pågående miljö- och klimatarbetet i 
Vännäs kommun?  
 
Bengt-Erik Näslund, V, besvarar frågan och säger att i grunden är han nöjd, 
och att det finns en god dialog om dessa frågor i majoritetsgruppen som 
leder till åtgärder som går i rätt riktning. Svaret på frågan är egentligen ett 
nja, vilket innebär ett ja, men med möjlighet till förbättring.  
 
Inga fler frågor ställs. 
____ 
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KF § 86 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. 
 
På sammanträdet den 6 december deltar revisionens ordförande Lars G 
Brandt och berättar bland annat övergripande om de tre olika "ben" som 
revisionen består av - grundläggande granskning som bland annat följer 
måluppfyllelse samt styrningen och den interna kontrollen, granskning av 
delårsrapport och årsredovisning som följer upp om den visar en rättvisande 
bild av ekonomi och resultat och om målen som är satta av 
kommunfullmäktige följs samt den fördjupade granskningen som har sitt 
fokus på verksamheter, rutiner och processer och tillkommer utifrån 
riskanalyser av områden som kan vara extra utsatta.  
 
Revisionen har precis avslutat två fördjupade granskningar, om riktade 
statsbidrag och om framtidens äldreomsorg och har lämnat 
rekommendationer på förbättringsområden. Ansvarig nämnd hanterar 
revisionsgranskningarna som även finns att läsa i sin helhet på kommunens 
hemsida. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen från revisionen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 87 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. 
-- 
 
Krister Andersson, MP, har inkommit med en interpellation om 
elevparkeringar vid Liljaskolan. 
 
Anna Frej, S, besvarar interpellationen.  
 
I den efterföljande debatten deltar Krister Andersson, MP, Anna Frej, S, 
Sixten Jonsson, C, Monica Wahlström, L, Jan Nilsson, M, Erik Fastevik, C, 
och Emma Lundkvist, SD. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar från Anna Frej, 2021-12-06 
Interpellation från Krister Andersson, 2021-12-01 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 88 Dnr 2021/000172 
 
Utdelning av stipendier 2021 (förenings- kultur- och 
miljöstipendium) 
 
Ärende 
Vännäs kommun delar årligen ut stipendier till personer, organisationer, 
eller föreningar bosatta eller verksamma inom kommunen. 2021 delar 
Vännäs kommun ut miljöstipendium, föreningsstipendium, 
kulturstipendium och näringslivsstipendium. Näringslivsstipendium delas 
normalt ut i samband med näringslivsgalan i februari. Övriga stipendier 
utses under hösten och delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde 
för året.  
 
På grund av pandemin och digitala sammanträden sker ingen utdelning 
eller firande av stipendiater i samband med fullmäktiges sammanträde utan 
uppvaktningen av dessa sker i mindre skala av kommunfullmäktiges 
ordförande och/eller kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att stipendiaterna kan 
uppmärksammas även i fullmäktiges forum genom uppläsning på 
sammanträdet. Inget övrigt firande sker på kommunfullmäktige 2021. 
 
Föreningsstipendium 2021 delas ut till Fredrik Linden, cykel- och 
aktivitetsparken i Vännäsby. 
 
Kulturstipendium 2021 delas ut till Lisa Jonsson, kullar och klang.  
 
Näringslivsstipendium 2021 delas ut till Maud och Stellan Strand, 
lantbrukare i Spöland.  
 
Ingen utdelning sker av miljöstipendium 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut föreningsstipendium, KSAU, 2021-11-09, § 131 
Beslut kulturstipendium, BOU, 2021-10-26, § 66 
Beslut näringslivsstipendium, jury, 2021-11-29 
____ 
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KF § 89 Dnr 2021/000174 
 
Taxa för tillståndshandläggning enligt LBE (Lag om brandfarliga 
och explosiva varor) samt för tillsyn enligt LSO (Lag om skydd 
mot olyckor) 
 
Ärende 
De idag gällande taxan för tillståndshandläggning enligt Lag om skydd mot 
olyckor (LSO) återfinns i samma dokument som taxa för så kallade 
främmande tjänster, det vill säga externa tjänster. Även gällande taxa för 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) bygger på en äldre modell av 
taxeberäkning, beslutad 2011. Det är även sedan tidigare beslutat att taxorna 
årligen ska räknas upp enligt kommunalt prisindex. (KPI). 
 
För att på ett bättre sätt särskilja de olika taxorna, myndighetsutövning och 
externa tjänster och även få en korrekt uppräkning av tillsyn och 
tillståndstaxan varje år så har Räddningstjänsten nu tagit fram en ny taxa 
för enbart myndighetsutövning enligt LSO och LBE.  
 
Plan- och miljönämnden har behandlat förslaget till ny taxa och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer den. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 105 
Protokoll plan- och miljönämnden, 2021-11-08, § 60 
Tjänsteskrivelse Roger Westerberg, 2021-10-21 
Förslag till taxa enligt LSO och LBE 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för tillståndshandläggningen enligt LBE samt för tillsyn enligt LSO att 
gälla from 2022-01-01 fastställs. 
____ 
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KF § 90 Dnr 2021/000182 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen kap 5, § 35 ska en motion eller ett medborgarförslag 
om möjligt beredas på ett sådant sätt att fullmäktige/den nämnd fullmäktige 
överlämnat förslaget till (gäller medborgarförslag), kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen/förslaget väcktes.  
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska det som framkommit 
vid beredningen anmälas till fullmäktige som då kan välja om de vill 
avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare hantering.  
 
Att motioner/medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige som beslutar 
om det ska fortsätta utredas har som syfte att fullmäktige får del av 
nämndernas pågående arbete. Motioner utreds vanligtvis i nämnd innan 
förslag lämnas till fullmäktige. Medborgarförslag stannar ofta i nämnden då 
fullmäktige har överlämnat förslaget dit. Det är dock fullmäktige som har 
beslutat att både medborgarförslaget och motionen får väckas och därför 
finns denna möjlighet att ta upp och antingen ge nya utredningsdirektiv 
eller avsluta ärenden, eller låta nämnden fortsätta det pågående arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun 2021-11-24 
Kommunallag (2017:725) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen om Liljaskolans elevunderlag, medborgarförslaget om åtgärder 

mot buskörning i centrum samt medborgarförslaget om åtgärder för 
klimatomställning ska fortsätta utredas utan ändrade direktiv.  

 Medborgarförslaget om fotbollsmål vid lekparken i Vännäsby bör 
skyndsamt behandlas av kommunstyrelsen. 

 Medborgarförslaget om belysning på lekplats på Stamvägen överflyttas 
från plan- och miljönämnden till kommunstyrelsen. 

____ 
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KF § 91 Dnr 2020/000042 
 
Information om aktuell händelse - Corona/Covid-19 
 
Ärende 
På kommunfullmäktige sammanträde den 6 december informerar 
biträdande kommunchef Henrik Åström om hur Covid-19 situationen är för 
närvarande. 
 
Covid-19 hanteras fortfarande som en samhällsstörning och kommunen har 
stabsläge med lokal samordning. Det innebär veckovis avrapportering från 
de olika förvaltningarna och kommunövergripande stabsmöten varannan 
vecka. Ordinarie beslutsmandat gäller dock. Det är fortfarande regional 
samverkan med gemensamma målsättningar, och gemensamma möten 
inom Västerbottens län.  
 
V 48 så hade 87,6 % av invånarna i Vännäs över 16 år fått två doser 
vaccination. Bland elever i årskurs 7-9 har 80 % fått vaccination. För årskurs 
sex är motsvarande siffra 53 %. Denna siffra blir dock något missvisande då 
den räknar med samtliga elever i årskurs sex medan endast de som fyllt 12 
år erbjudits vaccin utifrån ålder. 
 
Antal bekräftade fall i kommunen varierar från vecka till vecka och har vissa 
toppar, men i övrigt enstaka fall. V 46-47 har det varit 3+7 bekräftade fall. 
Totalt 584 bekräftade fall i kommunen sedan testningen påbörjades 2020.   
 
De interna riktlinjerna inom kommunens organisation, till exempel gällande 
distansarbete, tjänsteresor och sammanträden har förlängts till gälla till och 
med den 31 januari 2022. Åtgärder har även genomförts i kommunens 
lokaler med hänsyn till det som definieras som allmänna sammankomster. 
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår för närvarande vaccination 
med den tredje dosen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen om Covid-19 läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 92 Dnr 2021/000152 
 
Sammanträdestider för KF, KS och KSAU för 2022 
 
Ärende 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdestider för 2021. Sammanträdestiderna är framtagna i 
samarbete med kommunens ekonomer för att kunna optimera den 
ekonomiska uppföljningen. 2022 är valår vilket innebär att det nyvalda 
kommunfullmäktige ska samlas efter 15 oktober. Det är även det nyvalda 
kommunfullmäktige som ska besluta om, eller fastställa redan beslutad, 
budget för kommande år. Budgeten ska fastställas senast den sista 
november. Ledamöter till nämnder och styrelser (förutom 
kommunfullmäktiges valberedning) väljs i december och träder in 1 januari 
2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 november 2021 att fastställa 
sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 
Kommunfullmäktige ska fastställa tiderna för sina sammanträden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 106 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, § 122 
Förslag till sammanträdestider 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige för 2022 fastställs. 
____ 
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KF § 93 Dnr 2021/000170 
 
Revidering av beslut om sammanträden på distans/digitala 
sammanträden 
 
Ärende 
I kommunallagen finns en möjlighet att genomföra sammanträden med 
kommunfullmäktige och kommunens nämnder på distans, under 
förutsättning att alla deltagande kan ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på 
lika villkor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 april 2020 att ”medge deltagande på 
distans på fullmäktiges sammanträden samt på de kommunala nämndernas 
sammanträden i enlighet med KL 5:16 och 6:24. Deltagande på distans 
gäller vid hantering  av samhällsstörningar eller extraordinär händelse i 
enlighet med kommunens krislednings- och kriskommunikationsplan.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser att det kan finnas behov av att revidera 
beslutet om att endast tillåta digitala sammanträden under 
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Utgångspunkten bör vara 
att sammanträden sker på plats, men ibland kan det ändå finnas fog för att 
ha dem digitalt, även under ”normala” förhållanden. Det är dock viktigt att 
inte alla möten ska ske digitalt/på distans bara för att det går att göra rent 
praktiskt. Det fysiska mötet människor emellan är en viktig del i den 
levande demokratin. Förvaltningen anser att ordförande, i samråd med vice 
ordförande, kan bestämma om ett enskilt sammanträde ska ske digitalt och i 
så fall helt eller delvis. Under samhällsstörningar eller extraordinära 
händelser kan fler sammanträden ske på distans, så som skett under Covid-
19-pandemin. Förvaltningens föreslår även att denna ändring förs in i 
samtliga av kommunens egna nämnders och fullmäktiges 
arbetsordningar/reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 107 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 137 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01, Susanna Siljetun 
Enkät till förtroendevalda, utskickad 2021-10-25 
Protokoll kommunfullmäktige 2020-04-06 § 31 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2020-03-17 
Kommunallagen 2017:725 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga 
politiska sammanträden inom kommunen fortsatt hålls digitalt under första 
kvartalet 2022. 
 
Ulf Eriksson, C, föreslår att reglerna om digitala sammanträden även ska 
gälla de kommunala bolagen.  
           forts 
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forts KF § 93 
 
 
Anna Frej, S, föreslår avslag på Erik Fasteviks, C, tilläggsyrkande då det är 
en fråga för respektive ordförande att hantera. Hon föreslår avslag på Ulf 
Erikssons, C, tilläggsyrkande då bolaget själv ska besluta om sina 
arbetsformer. Hon föreslår även bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att revidera beslutet om sammanträden på distans för att möjliggöra det 
även när det inte är en samhällsstörning eller extraordinär händelse, samt 
två tilläggsförslag om att besluta att alla sammanträden hålls digitalt fram 
till och med den 31 mars 2022 samt att revideringen även gäller för de 
kommunala bolagen. 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige bifaller det. Därefter frågar ordförande 
kommunfullmäktige om de två tilläggsförslagen och finner att fullmäktige 
avslår dem båda. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger deltagande på distans på fullmäktiges 
sammanträden samt på de kommunala nämndernas sammanträden i 
enlighet med KL 5:16 och 6:24. Ordförande i respektive organ beslutar, i 
samråd med vice ordförande, om ett enskilt sammanträde ska ske på 
distans. Vidare beslutar ordförande om ett sammanträde kan ske helt eller 
delvis på distans samt förutsättningarna för föredragande tjänstepersoner.  
 
Kommunfullmäktiges beslut från 2020-04-06 § 31 om en generell övergång 
till distanssammanträden under kortare eller längre period, fortsätter gälla 
under samhällsstörningar eller extraordinära händelser.  
 
Reglerna om deltagande på distans förs in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt i barn- och utbildningsnämndens, kommunstyrelsens, 
Liljaskolans styrelses, plan- och miljönämndens, valnämndens och vård- 
och omsorgsnämndens reglementen. 
 
Reservation 
Tommy Bingebo, C, Ulf Eriksson, C, Erik Fastevik, C, Sixten Jonsson, C, 
Ingmarie Lindqvist, C, Maria Olofsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och 
Monica Wahlström, L, reserverar sig mot beslutet att avslå Ulf Erikssons, C, 
tilläggsförslag. 
____ 
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KF § 94 Dnr 2021/000150 
 
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner  
 
Ärende 
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner är en viktig 
del i Vännäs kommuns internkontroll. Vännäs kommun har sedan tidigare 
ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (dnr 1995/000183). 
Detta dokument är gammalt och behöver uppdateras. Det nya reglementet 
beskriver förhållanden och krav vid attest och kontroll av ekonomiska 
transaktioner men innehåller också en tillämpningsanvisning.  
 
Tillämpningsanvisningen är ett stöd till verksamheterna för att utforma 
egna attest- och kontrollrutiner i linje med detta reglemente. Fullmäktige 
föreslås anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 109 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, § 120 
Tjänsteskrivelse Sofia Jatko Oskarsson, 2021-09-27 
Förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska 
transaktioner antas. 
____ 
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KF § 95 Dnr 2021/000158 
 
Reviderade riktlinjer för investeringsbudget i Vännäs kommun 
 
Ärende 
Med anledning av övergången av fastighetsavdelningens verksamheter till 
Vännäs Fastigheter AB från den 1 januari 2022 följer även 
investeringsbudget rörande underhållet av kommunens fastigheter med i 
övergången. Revideringen innehåller färre absoluta budgetbelopp som 
snabbt blivit inaktuella i nu gällande riktlinje och fokuserar mer på generella 
principer för investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 110 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 125 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21, Henrik Olofsson 
Förslag Riktlinje för investeringsbudget i Vännäs kommun 
Nuvarande riktlinje för investeringsbudget i Vännäs kommun, dnr 2018/161 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade riktlinjer för investeringsbudget antas. 
____ 
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KF § 96 Dnr 2021/000163 
 
Va-taxa 2022 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Taxan för VA ska årligen beslutas av kommunfullmäktige om annat inte sägs 
i de allmänna bestämmelserna för VA.  
 
Brukningsavgifterna i Va-taxan för 2022 föreslås höjning med 3%. 
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med konsumentprisindex enligt beslut 
2016. Anslutningsavgiften höj med 2,5% enligt konsumentprisindex. 
 
Gällande brukningsavgifterna föreslås en höjning med 3% trots att VA 
genererar ett överskott. Motivet att höja taxan är att kommunen står inför 
stora investeringar de kommande åren inom VA, åtgärder befintlig 
vattentäkt, åtgärder i befintligt ledningsnät, lokalisering ny reservvattentäkt 
och ombyggnation av Reningsverket med att införa biologisk rening samt att 
brukningsavgifterna höjs lite varje år istället för att allt tas på en enda gång 
när investeringarna påbörjas.   
 
Gällande anslutningsavgifter så höjs de enligt konsumentprisindex. Ett nytt 
bostadsområde (kvarteret Fabriken) håller på att byggas, när detta är klart 
kommer en översyn av anslutningsavgifter att göras för att undersöka om 
nivån är rätt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 115 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 142 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28, Christer Nygren 
Förslag till Taxa för 2022 
Nuvarande taxa för 2021 
 
Ärendets behandling 
Erik Fastevik, C, deltar inte i beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till Va-taxa för 2022 antas att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 
____ 
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KF § 97 Dnr 2021/000164 
 
Renhållningstaxa 2022 för Vännäs kommun 
 
Ärende 
Renhållnings- och avfallstaxor ska varje år beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Renhållningsverksamheten står inför stora utmaningar utifrån ökade 
bränslekostnader för våra avtalsparterner, ökade indexkostnader, 
utsläppsrätter och förändrade kostnader för behandling och transport av 
farligt avfall utifrån nya regeländringar. Det går i dagsläget inte att bedöma 
vilka kostnader som kommer att belasta kunderna och 
renhållningsavdelningen föreslår därför att taxan lämnas oförändrad 
jämfört med 2021 under första halvåret 2022, förutom taxa avseende 
spolning i samband med slamtömning som är en ny taxa och taxa för 
verksamhetsnära insamling av returpapper.  
 
Beslut om eventuell ändrad taxa för andra halvåret 2022 tas under 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 116 
Kompletterande tjänsteskrivelse, Inger Olofsson 2021-11-10 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 141 
Tjänsteskrivelse 2022-10-01, Inger Olofsson 
Förslag till Taxa för 2022-01-01 
 
Förslag under sammanträdet 
Sofie Gustafsson, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta 
den föreslagna taxan.  
 
Anders Nilsson, C, föreslår att innan ny taxa för andra halvåret 2021 som 
det står om i tjänsteskrivelse, behandlas, ska en kostnadsredovisning 
avseende sluttäckning av deponin presenteras, för slutreglering mot 
fastighetsägarna då avsättningen har varit taxebaserad. 
 
Anna Frej, S, föreslår att Anders Nilssons, C, tilläggsförslag avslås då en 
slutredovisning redan är planerad när deponin är helt avslutad. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att anta taxan samt ett tilläggsförslag om 
slutredovisning av kostnader för deponins sluttäckning.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig till förslagen och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
men avslår tilläggsförslaget.  
 
Votering begärs angående tilläggsförslaget. Ja innebär bifall till det, nej 
innebär avslag på det.  
     forts 
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Forts KF § 97 
 
 
Rösterna utfaller med 12 ja och 19 nej. Tilläggsförslaget avslås därmed. 
Bifogad voteringslista visar hur var och en av ledamöterna röstat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättat förslag till renhållningstaxa för 2022 antas att gälla fr.o.m. 2022-
01-01. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, och Anders Nilsson, C, reserverar sig mot beslutet att avslå 
tilläggsförslaget. 
____ 
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KF § 98 Dnr 2021/000106 
 
Motion från Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk 
 
Ärende 
Krister Andersson, MP, inkom med en motion den 18 maj 2021 om att 
införa hyggesfritt skogsbruk på Vännäs kommuns marker.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett motionen. Vännäs kommun har 
inget aktivt skogsbruk för virkesproduktion i nuläget och har inget som talar 
för att bedriva ett i framtiden. Den skog som Vännäs kommun äger är 
avsedd att användas till friluftsområde eller fortsatt stadsplanering. Skötseln 
av den kommunägda skogen sker i nuläget med röjning och gallring. Om 
motionen avslås eller bifalls påverkar inte kommunens nuvarande 
skogsskötsel. Däremot kan ett beslut att motionen bifalls sätta riktlinjer för 
hur ett eventuellt framtida kommunägt skogsbruk med virkesproduktion 
ska skötas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 117 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 139 
Tjänsteskrivelse 2021-10-15, Magda Wahlberg 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07 § 58 
Motion Krister Andersson, MP, om hyggesfritt skogsbruk, 2021-05-18 
 
Förslag under sammanträdet 
Jan Nilsson, M, och Sixten Jonsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag om avslag på motionen.  
 
Krister Andersson, MP, föreslår bifall till motionen. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag 
om avslag på motionen och Krister Anderssons, MP, förslag om bifall till 
motionen.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige hur de ställer sig och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om avslag på 
motionen.  
 
Votering begärs. Ja innebär bifall till kommunstyrelsens förslag (avslag på 
motionen), nej innebär bifall till motionen.   
Rösterna utfaller med 25 ja, 2 nej och 4 avstår. Kommunstyrelsens förslag 
om avslag på motionen bifalls därmed. Bifogad voteringslista visar hur var 
och en av ledamöterna röstat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
____ 
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KF § 99 Dnr 2021/000119 
 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge 
Smetana, KD, och Monica Wahlström, L, om snedvriden 
konkurrens  
 
Ärende 
Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, och Monica 
Wahlström, L, inkom den 1 juni 2021 med en motion om att kommunen ska 
kartlägga inom vilka områden företagare upplever snedvriden konkurrens 
samt åtgärder för detta. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att väcka 
motionen och remittera den till kommunstyrelsen för utredning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte utrett ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 118 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 145 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-07, § 59 
Motion från Ulf Eriksson, C, Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, 
och Monica Wahlström, L, 2021-06-01 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till 
första stycket i motionen och avslag till andra stycket. Han föreslår även att 
ett tillägg görs: En återrapportering av resultatet från arbetet med att 
kartlägga eventuell osund konkurrens från kommunen ska ges till 
kommunfullmäktige.  
 
Monica Wahlström, L, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till 
Anders Nilssons, C, förslag. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att bifalla första stycket i motionen och avslå andra stycket, samt ett 
tilläggsförslag från Anders Nilsson, C, om återrapportering av resultatet.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt med 
Anders Nilssons, C, tilläggsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första stycke bifalls. Motionens andra stycke avslås. 
 
En återrapportering av resultatet från arbetet med att kartlägga eventuell 
osund konkurrens från kommunen ska ges till kommunfullmäktige. 
____ 
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KF § 100 Dnr 2021/000160 
 
Överföring av medel från investeringsbudget 2021 till 2022 års 
investeringsbudget avseende gatuavdelningen 
 
Ärende 
Av olika anledningar har medel för några definierade projekt i 
investeringsbudget 2021 inte nyttjats. Dessa projekt är lekplats i anslutning 
till Kvarnstigen i Vännäsby, gång- och cykelväg dels till förskolan Klockaren 
i Vännäsby, dels bakom Vännäsby idrottshall till pendlarhållplatsen samt 
vändplan utefter Fällforsvägen vid Lägret. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår att medel för att färdigställa resp. påbörja dessa projekt överförs 
från investeringsbudget 2021 till 2022 års investeringsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 114 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 140 
Tjänsteskrivelse Tore Forsberg, 2021-10-27 
Investeringsbudget för 2021 
 
Förslag under sammanträdet 
Ulf Eriksson, C, och Gösta Eklund, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag om att överföra medlen till 2022 års investeringsbudget.  
 
Erik Fastevik, C, föreslår att medlen fördelas över mer än ett år och tillåts 
användas/fördelas fritt inom investeringsbudgetens tre år, 2022, 2023 och 
2024. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att överföra investeringsmedlen till 2022 och ett förslag från Erik Fastevik, 
C, om att fördela dem över tre år mellan 2022-2024.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige hur det ställer sig till förslagen och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kvarstående medel i investeringsbudget 2021 för lekplats i anslutning till 
Kvarnstigen samt budgeterade medel för gång- och cykelväg till förskolan 
Klockaren, för gång- och cykelväg bakom Vännäsby idrottshall till 
pendlarhållplatsen samt för vändplanen utefter Fällforsvägen vid Lägret, om 
totalt 600 tkr, överförs till 2022 års investeringsbudget. 
 
Reservation 
Erik Fastevik reserverar sig mot beslutet. 
____ 
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KF § 101 Dnr 2021/000165 
 
Omklassificering av investeringsbudget år 2021 samt utökning av 
budget år 2022 inom fastighetsavdelningen 
 
Ärende 
Fastighetsavdelningen inom Vännäs kommun har en budget som innehåller 
4 mkr i löpande reparationskostnader samt 8 mkr i underhållsinvesteringar 
vilket tillsammans är 12 mkr för år 2021. Utöver ovan utrymme har 
fastighetsavdelningen ett dussin specifika investeringsbeslut med enskild 
budgetram som löpande slutredovisas efter färdigställande.  
 
Fastighetsavdelningens bedömning är att nuvarande underhållsbudget för 
år 2021 om 8 mkr inte kommer hinna förbrukas och vill därför flytta dem till 
nästa år. Det gäller 2,5 mkr från underhållsbudget till specifika 
investeringsprojekt. Under 2022 kommer dessa specifika projekt; 
bassängtäckning och motordrift vid Vännäsbadet samt byte av fönster och 
reparation av fasad vid Hammarskolan hus B, utföras till kommunens som 
en byggtjänst.  
 
Utöver detta berörs även projektet Smeden 2, som omfattar rivning av det 
gamla centralförrådet (Smeden 2) samt iordningsställande av det nya 
förrådet mitt emot hälsocentralen (Vändan 1). Utifrån nuvarande kända 
förutsättningar är de budgeterade medlen om 2750 tkr inte tillräckliga utan 
bedöms vara 6 550 tkr, fördelat på 3 000 tkr för Smeden 2 och 3 550 tkr för 
Vändan 1. En del av medlen kan flyttas från ett investeringsprojekt avseende 
exploateringsfastigheter i Vännäsby medan ett tillägg om 1,8 mkr behöver 
göras till budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förtydligande, Henrik Olofsson, 2021-12-03 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 112 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 129 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-10-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun beslutar att flytta 0,9 mkr från underhållsbudget 2021 till 
specifik investering för reinvestering av madrasser och motorer för 
Vännäsbadet. 
 
Vännäs kommun beslutar att flytta 1,6 mkr från underhållsbudget 2021 till 
specifik investering för byte av fönster och renovering av fasad vid 
Hammarskolan hus B. 
 
Vännäs kommun beslutar att utöka investeringsprojektet Smeden 2/Vändan 
1 med 3,8 mkr för 2022 års investeringsbudget för iordningställande av 
lokaler vid nuvarande centralförråd tillhörande infrastruktur och 
fastighetsavdelningen. Medel tas från extra stora investeringar. 
____ 
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KF § 102 Dnr 2021/000169 
 
Beslut om fördelning av buffert på finansen med anledning av 
fastighetsövergången 2022 
 
Ärende 
Den 7 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra steg 2 i 
bolagiseringen av kommunens fastigheter avseende fastighetsavdelningen. 
Kommunen hyr ut berörda lokaler till bolaget som därefter hyr tillbaka 
lokalerna till kommunen. Bolagets uppgift är att förvalta och upprätthålla 
befintliga funktioner i fastighetsbeståndet. Beslutad hyresmodell bedöms 
öka kostnaderna för Vännäs kommun med ca 3 mkr per år.  
 
Fullmäktige har för budget 2022–2024 beslutat om en buffert på finansen 
motsvarande 3,2 mkr. Syftet med bufferten är för att möta behov om 
ramjusteringar på grund av förändringar i internhyran i samband med 
verksamhetsövergång av fastighetsförvaltningen till Fastighetstjänster i 
Vännäs AB. Hur denna ramjustering ska gå till eller eventuell fördelning av 
bufferten är inte beslutad. En del av bufferten har reserverats för ökade 
hyror ca 1,9 mkr och en del för förlorad ränteintäkt på finansen 
motsvarande 1,1 mkr.  
 
Av den totala hyreshöjningen står Liljaskolans styrelse för 1,6 mkr. Detta 
kan kompenseras genom att öka priset per elev eller en hyresrabatt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 111 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 126 
Tjänsteskrivelse,2021-11-02, Henrik Olofsson 
Protokoll KF 2021-06-07 § 52 
Budget 2022–2023, plan 2024 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17, Per Lundqvist 
Beskrivning av bolagiseringsupplägg, 2021-05-03 
 
Förslag under sammanträdet 
Anna Frej, S, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om stegvis 
nedtrappande hyresrabatt för Liljaskolans styrelse.  
 
Erik Fastevik, C, föreslår att en översyn görs av konsekvenserna från 
fastighetsövergången 2022 mot övriga nämnder som ska omfatta både de 
som drabbas av ökade kostnader och de som får minskade kostnader för att 
nämnderna bör hanteras på ett liknande sätt. Kommunfullmäktige ska 
sedan besluta i ärendet utifrån översynen. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
hyresrabatt för Liljaskolans styrelse samt ett tilläggsförslag från Erik 
Fastevik, C, om utredning av hur det påverkar övriga nämnder.  
            forts 
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forts KF § 102 
 
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt avslår 
Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Liljaskolans styrelse får en stegvis nedtrappande hyresrabatt över 4 år för 
att hantera hyreshöjningen: 
2022 ges 100 % hyresrabatt på den ökade kostnaden.  
2023 ges 75 % hyresrabatt.  
2024 ges 50 % hyresrabatt.  
2025 ges 25 % hyresrabatt.  
from 2026 ges ingen hyresrabatt.  
 
Hyresrabatten syftar till att ge Liljaskolans styrelse en möjlighet att se över 
sina lokalkostnader och ta fram en strategi för att komma i balans med 
kostnader och behov utan att ta ut kraftiga höjningar av skolpengen. Medel 
för hyresrabatten tas från bufferten på finansen. 
 
Reservation 
Tommy Bingebo, C, Erik Fastevik, C, Ingmarie Lindqvist, C, Anders Nilsson, 
C, Thomas Moberg, C, Maria Olofsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, Martin 
Hermansson, KD, och Monica Wahlström, L, reserverar sig mot beslutet att 
avslå tilläggsförslaget. 
____ 
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KF § 103 Dnr 2021/000168 
 
Justerad investeringsbudget 2022 på grund av ökade 
materialkostnader avseende förskola Vännäsborg, gymnastikhall 
Vegaskolan samt förskola Vännäsby 
 
Ärende 
På grund av ökade materialkostnader i efterdyningarna av Covid-19 
bedömer fastighetsavdelningen att nuvarande investeringsbudget gällande 
extra stora investeringar behöver justeras. Utifrån osäkerheten om framtida 
prisutveckling är det svårt att förutse hur priserna kommer förändras på 
lång sikt. På kort sikt går det att skönja att investeringsutrymmet  är för lågt 
i förhållande till dagens kostnadsutveckling på byggmaterial.  
 
Vid en samlad bedömning är det tre större investeringsprojekt som behöver 
revideras; 8 avd förskola i Vännäs, gymnastikhall Vegaskolan samt 6-avd 
förskola i Vännäsby. Då 8 avd förskola är pågående behöver den budgeten 
omgående beslutas medan de övriga två investeringsbudgeterna kan 
hanteras i kommande budgetprocess.  
 
Bedömningen är att investeringsbudgeten behöver justeras med följande 
belopp: 
 8 avd förskola vid Vännäsborg  + 5,0 mkr  
 Ny gymnastikhall Vegaskolan + 7,5 mkr  
 6 avd förskola vid Vännäsby  + 6,0 mkr 
Sammanlagt   +18,5 mkr 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22 § 113 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 130 
Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, 2021-10-31 
 
Förslag under sammanträdet 
Anders Nilsson, C, föreslår att angående delen som handlar om fördyring av 
förskolan på Vännäsborg ska barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet 
att komma med ett yttrande om hur den ökande produktionskostnadens 
påverkar driftskostnaden och vilka konsekvenser det kan få för 
verksamheten. 
 
Susanne Bygdén, S, och Ulf Eriksson, C, föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att utöka budgeten på grund av ökade 
materialkostnader. Susanne Bygdén föreslår avslag på Anders Nilssons, C, 
tilläggsförslag då barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt har 
informerats om detta. 
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen om 
att höja investeringsbudgeten för förskolan på Vännäsborg, samt att hantera 
övriga ökade kostnader i budgetarbetet för kommande år och ett  
            forts 
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Forts KF § 103 
 
 
tilläggsförslag från Anders Nilsson, C, om att inhämta yttrande från barn- 
och utbildningsnämnden om hur den ökade kostnaden påverkar 
driftkostnaden för nämnden.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och avslår 
Anders Nilssons, C, tilläggsförslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vännäs kommun beslutar att höja investeringsbudget för förskola vid 
Vännäsborg, 8 avdelningar,  från 41,2 mkr till 46,2 mkr. Medel tar från extra 
stora investeringar.  
 
Investeringsökningar för förskolan Vännäsby (6 mkr) samt gymnastikhall 
vid Vegaskolan (7,5 mkr) hanteras i kommande budgetprocess. 
 
Reservation 
Ulf Eriksson, C, Tommy Bingebo, C, Erik Fastevik, C, Ingmarie Lindqvist, C, 
Anders Nilsson, C, Thomas Moberg, C, Hans-Inge Smetana, KD, Martin 
Hermansson, KD, och Monica Wahlström, L, reserverar sig mot beslutet att 
avslå tilläggsförslaget. 
____ 
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KF § 104 Dnr 2021/000173 
 
Medborgarförslag från Anette Lundmark om 
utsiktsplats/grillplats vid "älvsmötet" - Ume- och Vindelälven - 
NYTT 
 
Ärende 
Anette Lundmark inkom den 26 oktober 2021 med ett medborgarförslag om 
att göra en öppen plats med till exempel en grillring och sittbänkar vid 
"älvsmötet" mellan Vindelälven och Umeälven.  
 
Kommunfullmäktige ska besluta om medborgarförslaget får väckas, och om 
så sker, vilken nämnd som ska utreda och besluta om det. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Anette Lundmark, 2021-10-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget väcks och överlämnas till kommunstyrelsen. 
____ 

https://sign.visma.net/sv/document-check/8602e027-24e4-4ca5-8414-acee3163cf5b

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

www.vismasign.com



 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(31) 

2021-12-06 
 

 

 

  
 

 
 

KF § 105 Dnr 2021/000162 
 
Hans Nygren, C, - Avsägelse av uppdrag 
 
Ärende 
Hans Nygren, C, har den 27 oktober 2021 kommit in med en avsägelse av 
sitt uppdrag som ersättare i plan- och miljönämnden.   
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelser samt, om så sker, välja ny 
ersättare i plan- och miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, Hans Nygren, C, 2021-10-27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Hans Nygrens, C, avsägelse som ersättare i plan- och miljönämnden 
beviljas.  
 
Sofia Blomquist, C, väljs som ny ersättare i plan- och miljönämnden. 
____ 
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KF § 106 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 vård- 
och omsorgsnämnden samt ersättare i dess utskott.  
 
Kommunfullmäktige ska bevilja avsägelsen samt välja ny ledamot till vård- 
och omsorgsnämnden. Nämnden utser sedan själv ersättare till sitt 
arbetsutskott bland nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2021 att bevilja Leif 
Högboms, S, avsägelse men lämnade platsen som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden vakant. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-11, § 81 
Avsägelse, Leif Högbom, S, 2021-09-19 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Johan Ågren, S, väljs som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Anna Blomqvist, S, väljs som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter 
Johan Ågren, S, som valts som ordinarie ledamot. 
____ 
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KF § 107 Dnr 2021/000002 
 
Redovisning av meddelanden 2021 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december redovisas aktuella 
meddelanden. 
 
Meddelanden 
Protokoll: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, 2021-11-15 
Protokoll: Umeåregionens PA-nämnd, 2021-10-01 
Protokoll: Beredningen för regional utveckling, 2021-09-29 
Protokoll: Primärkommunala beredningen, 2021-11-11 
Dom, Rolf Lindbäck, Laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen 
Beslutade medborgarförslag:  
Fritidsbank, kommunstyrelsen 2021-11-22 
Äventyrslekpark i stadsparken, kommunstyrelsen 2021-11-22 
Beslut från Länsstyrelsen Västerbotten om valkretsindelning 
Revisionsrapport: Hantering av statsbidragen 
Revisionsrapport: Framtidens äldreomsorg 
Protokoll: Blå Vägens styrelse 2021-05-06 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av meddelanden läggs till handlingarna. 
____ 
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Vännäs kommun
Kommunstyrelsen Voteringslista

Kommunfullmäktige, KF 2021-12-06

Paragraf 97 Renhållningstaxa 2022 för Vännäs kommun
Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Jäv
Lena Carneland S X
Tommy Bingebo C X
Viktoria
Lapinniemi V X

Leif Andersson S Berit Persson S X
Susanne Bygdén S X
Per-Erik Lundmark S X
Sofie Gustafsson S X
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 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 Thomas Moberg C X
Erik Fastevik C X
Sixten Jonsson C X
Ingmarie Lindqvist C X
Anders Nilsson C X
Fredrik Sandin C Maria Olofsson C X
Hans-Inge
Smetana KD X

Martin
Hermansson KD X

Monica Wahlström L X
Emma Lundkvist SD X
Ann Einerud SD X
Krister Andersson MP X

Summa 12 19 0
 

Paragraf 98 Motion från Krister Andersson, MP, om hyggesfritt
skogsbruk

Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Jäv
Lena Carneland S X
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Tommy Bingebo C X
Viktoria
Lapinniemi V X

Leif Andersson S Berit Persson S X
Susanne Bygdén S X
Per-Erik Lundmark S X
Sofie Gustafsson S X
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 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 Thomas Moberg C X
Erik Fastevik C X
Sixten Jonsson C X
Ingmarie Lindqvist C X
Anders Nilsson C X
Fredrik Sandin C Maria Olofsson C X
Hans-Inge
Smetana KD X

Martin
Hermansson KD X

Monica Wahlström L X
Emma Lundkvist SD X
Ann Einerud SD X
Krister Andersson MP X

Summa 25 2 4
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