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Minnesanteckningar från funktionshindrades och 

pensionärers råd 
 

 

 
Datum:  2017-02-12 
Tid:         15:00 
Plats:      Sessionssalen i Medborgarhuset  
 
Sonja Eriksson VON 
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 
Ulf Lindberg HRF Vännäs 
Kurt Andersson  HRF Vännäs 
Elin Lundberg PRO 
Harald Jonsson PRO Vännäs  
Ragnhild Nilsson PRO Vännäsby 
Inger Dahlgren                    SBF Seniorerna 
Lars-Åke Forsgren SBF 
Crister Nygren SBF 

 

 

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 13.  
 

http://www.vannas.se/
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4. Budget 2017 
Hur drabbas vård och omsorg? Ulrica Westerlund kunde inte närvara vid 
mötet. Ordförande Johan Söderling läste upp det skriftliga svaret som Ulrica 
lämnat.  
 
” Vård- och omsorgsnämndens beslutade nettobudgetram 2017 är 193 621 tkr.  
 
Inför 2017 gjordes både besparingar och omprioriteringar för anpassning mot 
budgetramen. 
Minskad städning 

Halverad tjänst på Familjecenter 
Avveckling av del i Stjärnhuset ( en socialsekreterartjänst)  
Avslutat satsningen på Hälsocoach 
Minskat antal sjuksköterskor med en tjänst 
Sammanslagning av två dagverksamheter 
Kvalitetsledartjänst avslutad 
 

Inga ytterligare besparingar för 2017 har aktualiserats men kan inte uteslutas 
om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Skulle första delårsbokslutet 
visa ett prognostiserat underskott 2017 behöver ytterligare åtgärder 
genomföras.” 

  

Vid mötet fördes en dialog kring kommunens ekonomiska läge. Ordförande 
Johan Söderling informerade om vikten av att förvaltningarna håller sina 
budgetar. Vännäs kommun omsätter ca 720-740 miljoner kronor per år och 
det är viktigt att använda dessa pengar för att få ut det bästa av kommunen. 
Viljeinriktningen är att man satsar, men större utmaningar är att vänta. 
Vännäs har bra förutsättningar för framtiden. Finns mycket positivt för 
framtiden bl. a. det geografiska läget. 2016 års siffror visar att inflyttningen var 
120 personer och det är det största underlaget för inkomst. Samma mätning 
visar också på ett födelseöverskott. Kommunen har stått inför vissa ökade 
behov, bl.a. har 3 korttidsplatser tillförts inom vård och omsorg. Det är en 
satsning på 1 miljon kronor. En kommun är också händelsestyrd. Fastigheter 
har behövt byggas och ersättas under de gångna åren. Ex torpet, Vegaskolan 
och biblioteket. Som prognosen ser ut i dagsläget kan ekonomin börja 
förbättras efter 2020. 

http://www.vannas.se/
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Rådet lyfte en oro kring satsningar som görs för de yngre skulle påverka 
budget för de äldre i kommunen. Påminde om att det finns 1900st som är över 
65 år i Vännäs. Det utgör 25% av befolkningen. Ordförande påminde om att 
denna grupp inte är bortglömd och den satsning som gör kring det nya 
äldreboendet. 
 
Kommunen bjuder in till medborgardialoger 4 tillfällen/år och där är rådet 
hjärtligt välkomna att delta. 
 

5. Samverkan mellan politiken och FPR 
Här lyftes möjligheten till utveckling av samarbete mellan rådet och politiken. 
Rådet önskar mer information inför träffarna om vad som är på gång, ex 
budgetarbete. Har en önskan om att få insyn innan beslut tas. 
 
Ordförande Johan Söderling tar till sig frågan.  
 

6. Trafiksäkerhet- Vad händer med trafiksäkerheten inom tätorten? 

Översnöade bilar utgör fara. 
Crister Nygren informerar om att bilar som är felparkerade är ett pågående 
arbete som har gett resultat. 2015 handlade det om 10 st bilar, 2016 är det ner 
på 6 st. Större fordon, ex långtradare som parkerar inom tätbebyggt område 
jobbas det med en särskild lösning. Processen för flytt av fordon tar i bästa fall 
6 månader. Men det kan ta betydligt längre. Lagstiftning styr hanteringen 
gällande detta. 
Crister påtalade 24 timmarsregeln som gäller vid parkering i kommunen, om 
inte annan föreskrift finns. Polisen har informerat om att bötfällning av fordon  
inte prioriteras. 
Vid mötet lyftes problemet kring en ”större” vattenpöl som uppkommer 
återkommande. Kommunen är medveten om denna. 
 

7. Entrén medborgarhuset 
Vid mötet informerar Lars-Åke Forsgren att entrén kommer att åtgärdas när 
kälen går ur marken. Planen är att det ska vara klart innan semestern. 

 

8. Hörselombud – Ulrica Westerlund 
Ulrica Westerlund kunde inte närvara vid mötet, ordförande Johan Söderling 
läste upp det skriftliga svar som lämnats 

 ”När det gäller frågan om Hörselombud så lämnar Annelie  Johansson, 
förvaltningens MAS följande information: 

http://www.vannas.se/
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Vännäs HRF-ordförande Ingvar Holmberg ska hålla en halv dags utbildning 
för våra hörselombud. Områdescheferna har fått i uppgift att utse 
hörselombud i resp. verksamhet ( lokala ombud).  
 
Annelie har som ansvar att hålla kontakten med företrädare för HRF. Vara 
uppdaterade på  nyheter och ny forskning samt uppmärksamma behov av fler 
utbildningstillfällen. Annelie samordnar träffar för lokala ombuden och skapar 

förutsättningar för erfarenhet/informationsutbyte mellan träffarna, tex. via 
vårt eget intranät. Vidare har Ingvar Holmberg tagit på sig att undersöka hur 
utbildning av hörselombud sker i andra delar av länet för att säkerställa att 
våra ombud, med hänvisning till rätten till jämlik vård, får likvärdig 
utbildning.”  
 

9. Nya äldreboendet – finns beslut för placering? 
Inget beslut är taget. Vännäs Fastigheter AB har uppdraget att utreda var den 
bästa placeringen skulle vara. Två möjliga placeringar i dagsläget. Bakom 
Sjöströms garage och Vännäsborg. Översiktsplanen håller på att revideras och 
är kopplad till detta. Ärendet kommer ut på remiss där rådet kommer att ha 
möjlighet till att ge sin åsikt. 
 

10. Ljudmiljön förskola/skolor- hur tänker kommunen gällande ljudmiljön 

inom dessa verksamheter 
Lars –Åke Forsgren svarade på fråga gällande ljudmiljön inom förskola och 
skola. Innemiljön viktig och vid nybygge är det en del i processen. Där är 
Vegaskolan ett bra exempel på utformning av miljön. Där har även golven 
tagits med för dämpning av ljud. De som vistas i lokalen är väldigt nöjda.  
 

11. Bredbandsutbyggnad utom tätort. 
Mikael Larsson inbjuds till nästa möte för att berätta om projektet ”Bredband 
till fler”. Gällande särskilda personliga ärende rekommenderas att kontakta 
Roger Fagerdahl, Bredbandsstrateg. 

 

12. Nästa sammanträde 
Datum för sammanträde 2017 

23/5  15.00 
 
 
 

 

http://www.vannas.se/
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13. Övriga frågor  
Vid mötet lyfte FPR att det inkommit kritik kring maten som serveras till de 
äldre. Emma Karlsson, kostansvarig, inbjuds till nästa möte för att berätta om  
kostverksamheten i Vännäs kommun. 
 

14.  Mötet avslutas 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.vannas.se/

