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Minnesanteckningar från funktionshindrades och 

pensionärers råd 
 

 

 
Datum:  2017-05-23 
Tid:         15:00 
Plats:      Sessionssalen i Medborgarhuset  

 
Per-Erik Lundmark BOU 
Johan Söderling KS 
Ulf Eriksson KS 
Linda Nygren Käck KLK 
Karin Söderberg                  SPF Seniorerna 
Ingrid Falk PRO Vännäsby 
Birgitta Häggström RF 
Ragnhild Nilsson PRO Vännäsby 
Inger Dahlgren                    SBF Seniorerna 
Emma Karlsson SBF 
Ulrica Westerlund VOF 
Thomas Landström  PRO Vännäs 
Evert Andersson HRF Vännäs 

 

 

1. Mötet öppnas 
 

2. Närvaro vid mötet antecknas 
 

3. Föregående mötes minnesanteckningar – Johan Söderling  
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter genomgången.  
Övriga frågor läggs till i punkt 12.  
 

 

 

http://www.vannas.se/
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4. Anhörighetstöd- hur ser det ut idag och framtidsvision 
Ulrica Westerlund informerade vid mötet gällande hemvårds bidrag. Det finns 
idag 15 st. som nyttjar i kommunen. Biståndshandläggaren utreder brukarens 
behov. Det finns 3 nivåer 

1. 5-10 tim veckan, ersättning 2000:- 
2. 10-20 tim veckan ersättning 4000:- 
3. 20 tim och uppåt, ersättning 6000:- 

 
Bidraget delas ut till den som vårdas och den i sin tur ersätter den som vårdar. 
Bidraget kan sökas om man lever i hushållsgemenskap med vård och- 
omsorgstagaren och den anhörige avstår från förvärvsarbete motsvarande tid. 
Uppdraget upphör vid 65 års ålder 
 
Det finns också möjlighet till att söka avgiftsfri avlösning en dag i veckan vid 
dagverksamheten. 
 
Gällande framtidsvisionen så jobbar man på som vanligt och ser positivt på 
framtiden. 
Värdighet och servis deklarationen ska revideras 

 

5. Hörselinstruktör- köper Vännäs kommun denna tjänst? 
Vännäs kommun köper inte denna tjänst. Ingvar Holmberg har varit och 
utbildat ombuden. 

 

6. Konstorganisationen i kommunen 
Emma Karlsson, kostansvarig redovisade hur kommunens kostpolicy ser ut 
och även presenterade kundnöjdhetsundersökning som gjorts i kommunen. 
70 enkäter skickades ut och det var 43st (61%) som besvarade. 42% ansåg att 
någon maträtt skulle tas bort, dillkött 10%, palt 7%. När det gällde potatisen så 
ansåg 42% att potatisen smakade bra, 14% tyckte den var dålig. Kommentarer 
till detta var bl.a. att den inte var färdigkokt och att den var skinnig eller för 
mjuk. När det gällde pasta och ris så visade det sig att 33% skulle vilja äta mer 
pasta och 42% mer ris. Något som emma upplevde som mycket positivt var att 
77% värmde upp maten på tallrik. På frågan kring smak och utseende så 
svarade 74% att maten smakade bra och ingen tyckte att den smakade dåligt. 
Endast 2% tyckte att utseendet på maten var dålig.  
Matlådorna har ett innehåll på ca 550 kalorier/matlåda.  
Rieck-Müllergården serveras det på helgen kokta grönsaker och veckorna 
salladsbuffé . En dag på helgen är det efterrätt.  

http://www.vannas.se/
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En fundering kring varför det serveras Lätta till måltiderna kom upp och det är 
den rekommendationen som gäller från livsmedelsverket. Önskvärt vore ett 
byte till Norrgott. 
På Rieck Müllergården kostar lunchen 60 kr, där ingår kaffe på maten.  

 

7. Trygghetsboende/seniorboende- plan och vision 
Finns inget antagit men i framtiden finns viljeinriktning att kunna erbjuda 
sådan verksamhet i kommunen. Detta skulle kunna inrymmas inom befintliga 
lokaler.  
 

8. Nya äldreboendet- finns beslut gällande placering? 
Förslag gällande placering av det nya äldreboendet är mellan kvarteret seklet 
och nya förskolan Myran. Vännäs Fastigheter AB har uppdraget att utreda var 
den bästa placeringen skulle vara 
 

9. Representanter i rådet- vem ansvarar? 
Upptäcks personer/föreningar som bör representera rådet, kontakta 
sammankallande och person/förening inbjuds till nästa möte. 
  

10. Dörröppnare biblioteket- Vem ansvarar?   
Fastighetsskötaren på varje enhet ansvarar för löpande verksamhet. 
Arbetsledare Fredrik Olofsson  

 

11. Höstens träffar 
Dom föreslagna träffarna för hösten 2017 är  
26 september 15.00 och 28 november 15.00 
 

12. Övriga frågor  
Vid mötet informerade ordförande Johan Söderling att det kommer att vara 
två medborgardialoger. 30/5 gällande översiktsplanen och även dialog 
gällande hushållsnära avfall. 
 

13.  Mötet avslutas 
 
 

 
 
 
 

http://www.vannas.se/

