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Pom § 1 Dnr 2021/000001   (EDP 21/1)  
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärende 
Plan- och miljönämndens uppföljning av föregående protokoll samt fattade 
beslut från sammanträde den 17 november 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Föredragningslista POM 2020-11-17, bilaga 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Genomgången, läggs till handlingarna.  
_____ 
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Pom § 2 Dnr 2021/000002   (EDP 21/2)  
 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av plan- och miljönämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till plan- och miljönämnden. 
Redovisning innebär inte att plan- och miljönämnden får ompröva eller 
fastställa lämnad delegering. Däremot står det plan- och miljönämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
 
Delegeringsbeslut för tiden 26 oktober 2020 till och med 31 januari 2021 
redovisas i bifogad lista.  
 
Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till protokollet. 
_____ 
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Pom § 3 Dnr 2021/000004   (EDP 21/4)  
 
Information från miljö- och byggavdelningen år 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har beslutat att information från miljö och 
byggavdelningen ska vara en fast punkt på nämndens sammanträden. 
 
Samhällsplanerare Carola Nordlöf informerade om: 
Planeringsstrategi  en del av den kontinuerliga översiktsplaneringen 
Miljö- och byggchef Pernilla Arvidsson informerade om: 
Parkeringsövervakning 
Budget 2021/2022 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut och läggs till protokollet. 
_____ 
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Pom § 4 Dnr 2021/000005   (EDP 21/5)  
 
Risk och sårbarhet 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har beslutat att risk och sårbarhet ska vara en fast 
punkt på nämndens sammanträden. 
 
Räddningschef Roger Westerberg informerade om: 
Utförda brandskyddskontroller år 2020 
Uppräkning av sotningsindex 
 
Beslutsunderlag 
Lista brandskyddskontroll 2020, bilaga. 
Information sotningsindex, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen föranleder inget beslut och läggs till protokollet. 
_____ 
 
      
      
      
 
 

¸¬¬°æññ·¹²òª·³¿ò²»¬ñªñ¼±½«³»²¬ó½¸»½µñîìíî½îîïóïðêêóì½êëó¾¾ðçóîç½ìï½ìºîºðº

Û´»½¬®±²·½¿´´§ ·¹²»¼ ñ Í<¸µ*·»¬· ¿´´»µ·®¶±·¬»¬¬« ñ Û´»µ¬®±²·µ¬ ·¹²»®¿¬ ñ Û´»µ¬®±²·µ ·¹²»®¬ ñ Û´»µ¬®±²·µ «²¼»®µ®»ª»¬

©©©òª·³¿·¹²ò½±³



 
Plan- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(22) 

2021-02-22 
 

 

 

  
 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Pom § 5 Dnr 2021/000009   (EDP 21/23)  
 
Verksamhetsberättelse för plan- och miljönämnden år 2020 
 
Ärende 
I verksamhetsberättelsen så redovisas hur nämnden uppfyllt sina egna men 
också kommunfullmäktiges mål. En sammanfattning av året som varit och 
framtiden finns med samt volymförändringar för året. Nämnden uppfyller 
inte en ekonomi i balans. Medarbetarna trivs på sin arbetsplats trots hög 
arbetsbelastning. Mål kring tillgänglighet per telefon behöver fortsatt 
arbetas på dock uppfylls målet för bemötande. Det har varit ett händelserikt 
år med personalombyten och pandemi som har påverkat avdelningarna.  
Antal larm för Räddningstjänsten har varit ovanligt många och nämnden har 
fått en ny arbetsuppgift som är tillsyn av trängsel.  
Mer arbetsuppgifter och högre kompetenskrav är något som oroar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Verksamhetsberättelse 2020, plan och miljönämnden, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Upprättad verksamhetsberättelse och bokslut för plan- och miljönämnden 
för år 2020 godkänns. Översänds till kommunstyrelsen.  
_____ 
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Pom § 6 Dnr 2021/000013   (EDP 21/57)  
 
Beslut om lokal trafikföreskrift gällande parkeringsyta efter 
Umevägen vid INGENJÖREN 10 i Vännäs Kommun 
 
Ärende 
I arbetet med att införa kommunal parkeringsövervakning har miljö- och 
byggavdelningen i Vännäs kommun uppmärksammats på att en befintlig 
parkeringsyta vid korsningen mellan Umevägen och Östra Järnvägsgatan 
saknar lokal föreskrift som tillåter parkering. 
 
Det är oklart exakt när parkeringen iordningsställts men den har funnits och 
nyttjats under många år. Parkeringen ligger på gatumark där Trafikverket är 
väghållare och då Umevägen är en huvudled är parkering på gatumark 
förbjuden enligt 3 kap. 55 § 3. Trafikförordningen (1998:1276). 
 
Om ingen lokal trafikföreskrift tas för att legalisera parkering inom ytan, 
eller att ytan tas bort riskerar trafikanter som parkerar på platsen att 
bötfällas.  
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta, bilaga. 
Tjänsteskrivelse Peter Malmbo, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att trots förbud i 3 kap. 55 § 3. om 
parkering på huvudled föreskriver Vännäs kommun med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 16 och 17 samt 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276) följande: 
 

Järnvägsgatan, till en punkt ca 30 meter öster om Östra Järnvägsgatan, 
tillåta parkering på anvisad parkeringsyta. 
 

 
 

 
 

ontrolleras med parkeringsskiva eller 
motsvarande. 
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Pom § 7 Dnr 2021/000014   (EDP 20/122)  
 
BRÄNNAN 1:6 - Beslut om planbesked 
 
Ärende 
Dan Nilsson (Tallbackens Stugby) ansökte och beviljades planbesked, 2020-
02-18 POM § 18, för upprättandet av en ny detaljplan för del av fastigheten 
BRÄNNAN 1:4. Under planarbetets gång önskar sökande lägga till 
markändamål för bostäder [B], vilket inte har hanterats inom tidigare 
beviljat planbesked. Plan- och miljönämnden meddelande sökande om att 
en ny ansökan måste göras för att pröva önskat markändamål.   
 
Ny ansökan om planbesked för fastigheten BRÄNNAN 1:4 inkom 2021-01-
04, denna ansökan ändras sedan till att beröra enbart fastigheten 
BRÄNNAN 1:6 av plan- och byggenheten då en fastighetsreglering har gjorts 
under tiden som ärendet har pågått. Dvs, tidigare aktuell del av BRÄNNAN 
1:4 är numera fastighetsreglerad till BRÄNNAN 1:6. Därmed är det nu 
enbart BRÄNNAN 1:6 som ärendet berör. 
 
En remiss/planberedning har påbörjats med en yttrandetid till och med 
2021-02-18.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, bilaga. 
Ansökan om planbesked, Tallbackens Fritidsby, ink 2021-01-04, bilaga.  
 
Miljö- och byggavdelningen förslag till beslut 
Miljö- och byggavdelningen lämnar till Plan- och miljönämnden att fatta ett 
beslut i ärendet efter att de har tagit del av samtliga eventuella yttranden på 
pågående remiss.  
 
Förslag under sammanträdet 
Under sammanträdet informeras nämnden om yttranden från berörda 
remissinstanser. Inga argument har framkommit som kan påverka beslutet. 
Nämnden diskuterar ärendet. 
Ordförande Sofie Gustafsson, S, sammanfattar diskussionen och finner att 
det finns två förslag till beslut. 
De benämns som förslag 1 och förslag 2. 
 
Förslag 1: 
Plan- och miljönämnden beviljar sökt planbesked, vilket ersätter tidigare 
lämnat beslut 2021-01-04.  

utredning och kravnivåer inom kommande planarbete.  

avser tillfälligt boende och inte permanent boende. 
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Pom § 7 forts. 
 

därmed bör volymen per byggnadskropp begränsas i förhållande till detta 
som en planbestämmelse i kommande detaljplan. 

 
komplementbyggnader, bör anges på plankartan i syfte att tydliggöra syftet 
med tillfällig vistelse 

 
 i minsta tomtstorlek ska sättas på plankartan för att 

begränsa avstyckningsmöjligheter 
 
Framtagande av detaljplan för fastigheten BRÄNNAN 1:6 får påbörjas och 
handläggas av Miljö- och byggavdelningen. 
Detaljplanen ska hanteras genom utökat förfarande då den saknar stöd i 
gällande översiktsplan och bedöms ha ett allmänt intresse. Beslut om 
antagande ska ske av Kommunfullmäktige.  
 
Förslag 2:  
Nämnden har ingen vägledning gällande kommunens inriktning att anlägga 
ett fritidshusområde inom det nuvarande campingområdet och 
översiktsplanen ger inte stöd i frågan. 
Ett [B] på plankartan innebär att permanenta bostäder kan uppföras, för 
helårsboende och med samma rättigheter gällande attefall (ex tillbyggnad på 
15kvm, fristående byggnad på 30kvm) friggebodar och samtliga andra 
bygglovbefriade åtgärder enligt PBL. Plan och bygglagen ser ingen skillnad 
mellan ett fritidshus eller ett permanentboende, de är båda en- och 
tvåbostadshus. Planen kan inte begränsa bostadsform, enbart byggrätt. 
 
Plan- och miljönämnden bedömer att då både stöd samt vägledning saknas i 
gällande översiktsplan att ärendet ska återremitteras till plan- och 
byggavdelningen till dess att kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
har gett sina synpunkter på ärendet. 
Nämnden sänder denna skrivelse vidare till Kommunfullmäktige, via 
Kommunstyrelsen för yttrande. 
Ärendet ska sedan återupptas i nämnden för beslut om planbesked. 
 
Ärendets behandling 
Det finns två förslag till beslut och votering begärs. 
2 ledamöter röstar för förslag nummer 1 - att bevilja ansökan 
5 ledamöter röstar för förslag nummer 2 - att ärendet återremitteras. 
 
Voteringslista återfinns i slutet på protokollet.  
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Pom § 7 forts.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden bedömer att då både stöd samt vägledning saknas i 
gällande översiktsplan ska ärendet återremitteras till plan- och 
byggavdelningen till dess att kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
har gett sina synpunkter på ärendet. 
Nämnden sänder denna skrivelse vidare till Kommunfullmäktige, via 
Kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ärendet ska sedan återupptas i nämnden för beslut om planbesked.   
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Pom § 8 Dnr 2021/000015   (EDP 20/289)  
 
FABRIKEN 5, 8 och 9, SKRUVEN 1, VÄNNÄS 8:14, 13:23, 34:31 
och del av Vännäs 34:4 samt S:92 - Beslut om antagande av 
detaljplan 
 
Ärende 
Plan- och byggenheten inom Miljö- och byggavdelningen har på uppdrag av 
plan- och miljönämnden tagit fram antagandehandlingar för en ny 
detaljplan för fastigheterna FABRIKEN 5, 8 och 9, del av VÄNNÄS 34:4 
m.fl. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av dels småhusbebyggelse 
på grund av stor efterfrågan på småhustomter och dels en förskola 
dimensionerad för upp till sex avdelningar. 
Planbestämmelser för befintliga verksamheter inom planområdet har också 
setts över samt fastighetsindelningar inom kvarteren Diamanten och 
Kosmos. Markområdet för förskolan ska förutom byggnaden inrymma ytor 
för utemiljö/lek, personalparkeringar, hämta/lämna-zon, förrådsbyggnader, 
soprum mm. 
 
Planområde är beläget mellan Umevägen och Stationsvägen, öster om 
Gothnellsgatan i Vännäsby. Gothnellsgatan samt Stationsvägen är tänkt att 
nyttjas för åtkomst till planområdet. Behov av parkeringsytor kommer att 
lösas inom respektive verksamhet/användningsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carola Nordlöf, bilaga. 
Plankarta samt planbeskrivning, antagandehandlingar, upprättade februari 
2021, bilaga. 
Samrådsredogörelse, upprättad januari 2021, bilaga. 
Granskningsutlåtande, upprättad februari 2021,bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att antaga upprättad och redovisad 
antagandehandling Detaljplan för Kv. Fabriken, del av fastigheten VÄNNÄS 
34:4, fastigheterna VÄNNÄS 34:31, 13:23 m.fl. samt de i planen angivna 
kvartersnamn samt namn på ny lokalgata.  
_____ 
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Pom § 9 Dnr 2021/000023   (EDP 20/1326)  
 
SPÖLAND 1:76 - Förslag till beslut om delegering till 
byggnadsinspektör gällande beviljande av bygglov. 
 
Ärende 
En ansökan om bygglov har lämnats in för nybyggnation av fritidshus med 
en tillkommande BYA på ca 50,0 m2. Fritidshuset blir ett komplement till 
befintligt enbostadshus inom samma fastighet och avses användas som 
gästhus. Ytan som byggnaden kommer att uppta är i kanten på en brukad 
åker/betesmark. 
 
Ärendet bedöms inte vara komplett, därför beslutades om ett föreläggande 
om komplettering av bygglovsritningarna innan fullständig handläggning 
kan ske. Sista datum för komplettering har inte löpt ut vid tiden för 
kallelsens utskick. 
 
Miljö- och byggavdelningens bedömning:  
Åtgärden bedöms överensstämma med gällande översiktsplan och av en 
inledande kontroll av ärendet bedöms förutsättningar finnas för att godta 
lokaliseringen av ansökt åtgärd. 
De handlingar som behöver kompletteras för att fullständig handläggning 
ska kunna genomföras mot gällande lagstiftning berör byggnadens 
invändiga utformning och inredning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Funck, bilaga. 
Bygglovsansökan samt inlämnade bygglovsritningar, bilagor.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan-och miljönämnden ger delegering till byggnadsinspektör att bevilja 
bygglov för nybyggnation av fritidshus då kompletta handlingar inkommit, 
under förutsättning att inget hinder för bygglov framkommer.  
_____ 
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Pom § 12 Dnr 2021/000006   (EDP 21/6)  
 
Behovsutredning och tillsynsplan för 2021-2023 
 
Ärende 
En operativ tillsynsmyndighet, i det här fallet plan- och miljönämnden, ska 
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en 
behovsutredning. Utredningen ska inte ta hänsyn till faktiska resurser, utan 
visa vad som krävs för att klara av den tillsyn som ligger under 
myndighetens ansvar. I tillsynsplanen framgår sedan vilka resurser som 
finns tillgängliga och vilka prioriteringar som gjorts inom och mellan olika 
områden. 
 
Tillsammans med tillsynsplanen ska behovsutredningen skapa 
förutsättningar för avdelningen att bedriva en ändamålsenlig, strukturerad 
och effektiv tillsyn. 
 
Behovsutredningen ska avse en tidsperiod om tre år och ska fastställas 
genom ett politiskt beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Behovsutredning och tillsynsplan för 2021-2023, bilaga 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan och miljönämnden fastställer upprättad behovsutredning och 
tillsynsplan enligt miljöbalken för 2021-2023.  
_____ 
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Pom § 13 Dnr 2021/000012   (EDP 20/766)  
 
Uppföljning intern kontrollplan 2020, plan- och miljönämnden 
 
Ärende 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje 
årsskifte redovisa till kommunstyrelsen hur året gått. Plan- och 
miljönämnden upprättade sin interna kontroll i juni 2020 och har sedan 
dess följt planen. Nämnden anser att den tydliggjort svagheter och varit ett 
bra redskap för att följa upp avdelningarnas arbete.   
 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll KF § 101, 2020-10-12, ska 
svar på tre frågor skickas tillsammans med den interna kontrollplanen 
(bilaga 2) med ifyllt uppföljningsfält redovisas till kommunstyrelsen vid 
årsskiftet. 
 
Eftersom riktlinjerna är nya så skickas svar på frågorna samt nämndens 
Interna kontroll år 2020 och uppföljningsdokument som redovisats i 
nämnden 2020-09-14 och 2020-11-17, ärende POM 2020/766 vidare till KS 
efter denna nämnd.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Pernilla Arvidsson, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att godkänna denna redovisning och den 
översänds till KS enligt gällande rutin.  
_____ 
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Pom § 14 Dnr 2021/000008   (EDP 21/22)  
 
Intern kontrollplan för plan- och miljönämnden år 2021 
 
Ärende 
Enligt Vännäs kommuns policy för intern kontroll (KF § 101, 2020-10-12) 
ska varje nämnd ha en egen intern kontrollplan. Intern kontrollarbete 
består av riskanalys, upprättande av internkontrollplan samt löpande 
information, uppföljning och utvärdering. 
 
Nämndens interna kontrollplan för 2021 beskriver kontrollåtgärder utifrån 
de prioriterade risker som framkommit i riskanalysen. Ett utkast av planen 
och en kortare utbildning om intern kontroll gavs vid nämndsammanträdet 
den 16 september 2019. I övrigt har presidiet i samarbete med miljö- och 
byggchef arbetat med risker och konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-28, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Plan- och miljönämndens Interna kontrollplan för 2021, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden antar intern kontrollplan för plan- och 
miljönämnden för år 2021.  
_____ 
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Pom § 15 Dnr 2021/000007    (EDP 21/21) 
 
Kontrollplan för livsmedel, 2021-2023 
 
Ärende 
Kontrollmyndigheten, det vill säga plan- och miljönämnden, ska ha en 
dokumenterad kontrollplan för livsmedelskontrollen. Den ska utgå från den 
nationella kontrollplanen som Livsmedelsverket upprättar och avse en 
period på tre år. 
 
Aktuella kontrollområden för plan- och miljönämnden i Vännäs kommun är 
livsmedel och animaliska biprodukter. Kontrollen genomförs utifrån de 
lagstiftningsområden som livsmedelsverket tagit fram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-13, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Kontrollplan för livsmedel 2021-2023, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden fastställer upprättad kontrollplan för 
livsmedelskontroll i Vännäs kommun för 2021-2023.  
_____ 
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Pom § 16 Dnr 2021/000010   (EDP 21/61)  
 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen år 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och 
planläggning Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. 
Tillsyn kan ske vid anmälan samt på nämndens eget initiativ enligt 
upprättad tillsynsplan. Tillsynen planeras översiktligt i en årlig tillsynsplan. 
Planen innehåller bland annat behovsutredning och  prioriteringar. För 
2021 prioriterar nämnden inkomna klagomålsärenden inom 
tillsynsområdena samt strukturering av ventilationsbesiktningar (OVK) med 
hjälp av administratör och handläggare på miljö. Beräknat behov för detta 
arbete är 0,25% för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021, bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan och miljönämnden fastställer upprättad tillsynsplan enligt plan- och 
bygglagen, 2021.  
_____ 
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Pom § 17 Dnr 2021/000011   (EDP 21/31)  
 
Äskande om medel från år 2022  
 
Ärende 
På miljö- och byggavdelningen har arbetsbördan succesivt ökat. Fortsatt 
byggande och exploatering inom kommun, ökade lagkrav på administration 
och handläggningstider, fler detaljplaner på gång samt nämndens egna 
ambitioner på tillgänglighet och service medför ett behov av mer personal 
på plan- och byggenheten.  
 
Plan- och miljönämnden äskar medel i driftbudget på 330tkr fr.o.m. år 2022 
för att kunna anställa 1,0 byggnadsinspektör inom plan- och byggenheten. 
Arbetsbelastningen inom avdelningen skulle därmed hamna på en rimlig 
och på längre sikt hållbar nivå.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09, Pernilla Arvidsson, bilaga. 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021 (POM 2021/61), bilaga.  
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden godkänner äskandet om medel för del av tjänst, på 
totalt 330 tkr för budget 2022 och framåt och överlämnar detta till 
kommunstyrelsen för beslut.  
_____ 
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Voteringslista Pom § 7  BRÄNNAN 1:6 - Beslut om planbesked 
 
 
Ordinarie Ledamot Förslag 1 Förslag 2 

Sofie Gustafsson , S  X 

Leif Lindgren, C X  

Berit Persson, S  X 

Kjell Holmlund, S  X 

Jimmy Rosén, V  X 

Mattias Eriksson, C X  

Martin Hermansson, KD  X 
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