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1. Mötet öppnas 

2. Närvaro antecknas 

Johans Söderling - Kommunalråd 

Peter Lundström – kommunledningskontoret 

Christer Nygren – Samhällsbyggnadsavdelningen 

Ulrika Westerlund – Vård och omsorg 

Evert Andersson – HRF 

Thure Strandberg – RPG 

Birgitta Häggström – REU 

Karin Söderberg – SPF 

Inger Dahlgren - SPF 

 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

 

Godkänns och läggs till handlingarna 

 

4. It, bredband till landsbygden/tätort 
Kommunen har4 årigt projekt som startat nu i år. Förseningar 
från jordbruksverket gör att vi också blir försenade i kommunen. 
Vår bredbandskoordinator bytte jobb vilket också påverkar 
förseningar. Vi måste vänta på arbetet från jordbruksverket för att 
kunna jobba vidare. 
 
Inga förändringar på vars man ska bygga. Utifrån intresse har 
kommunen försökt använda pengarna så effektivt som möjligt i 
vars man anlägger bredband.    
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5. Gatubelysning på landsbygd. 
I Vännfors läggs belysningskabeln samtidigt som vattenfall lägger 
ner luftledningarna under jord.  
Varje budgetprocess tittar gatukontoret igenom möjligheterna till 
att bygga vägbelysning utifrån intresse. I kommunens lagda 
budget finns för närvarande inget utrymme till utbyggnad av 
vägbelysning.  

 

6. Tolkar till kommunens offentliga möten 
Skrivtolkare till kommunens sammanträde, detta är gratis. Evert 
lämnar kontakt till Johan. Telefonnummer 090-7857460 

 

7. Tillgängligheten till myranparken och gångstigarna & 
parkeringar 
 
Gångstigarna anlades när Olsson var gatuchef, idag är den väldigt 
dålig. Förslag från rådet om man kan anlägga bara grus och plana 
till.  
Denna gångstig är en av många prioriterade områden där man ser 
över dåliga gator/gångstigar i kommunen, detta kommer åtgärdas 
inom tid, det finns dock inget fast datum för när det ska åtgärdas. 
 
Vid allmänna lokaler ska det finnas handikapparkering. Etapp 1 
på Vegagatan är under arbete.  
Etapp 2 går förbi ABF och då kommer handikapplatser att ses 
över.  

 

8. Utvärdering av sommaren 2018 inom vård och omsorg – 
Ulrica Westerlund 
Inför varje sommar är det svårt att få tag på tillräckligt många 

vikarier med god erfarenhet och utbildning, så somrarna är alltid 

en utmaning. 2018 var första sommaren utan personalenhet, men 

rekrytering gick som förväntat ändå. Överlag har perioden 

fungerat bra. Många nyanlända läser vård och omsorgsprogram 

vilket gör att vi har tillräckligt många som arbetar.  

Extra svårt med vikarieanskaffning inom personligassistans. 

 

Sjuksköterskebrist och sjukskrivning på sjuksköterskor precis 

innan sommaren, de som jobbade fick gå in och arbeta mycket 

övertid. Detta är en sårbar situation men den ser likadan ut i hela 

Västerbotten och Sverige. Det har också krävts extra insatser för 

att säkerställa medicindelegeringen.  

  

Ett bekymmer som vissa upplever är språkproblematik, vilket 

såklart medför vissa kommunikationssvårigheter med kollegor 

och de som får vård och omsorg. Inga dokumenterade avvikelser 

med anledning av språkproblematik. Arbetet av dokumentering 

sker till större del av de som kan dokumentering.  
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Fråga: Görs det enkät/återkoppling speciellt för sommaren? Nej.  

 

Lågt intag på vård och omsorgslinjen, men större intag på 

vuxenutbildningen. Nationellt tar man fram nya 

utbildningsplaner för att få fler folk till arbete inom vården. 

Ekonomiska situationer är inte anledning till att det är svårt med 

rekryteringen.  

 

Förebyggande hembesök hos personer över 75 utförs inte idag.  

 

Det har också varit varmt i sommar, i Vännäs har vi inte haft 

dödsfall eller andra tillbud pga värmen. Åtgärder har satts in för 

att klara detta. Ex konditionering, vätska mm. 

9. Dagverksamheten inom vård och omsorg för äldre – 
Ulrica Westerlund 
 
 
Vännäsby äldrecenter och Hjorten ansvarar för driften av 
dagverksamheten. Måndag, tisdag, torsdag och fredag 
gruppaktiviteter. Mellan 7-9 deltagare/gång förutom på 
fredagsmyset då 20-30 personer deltar. Även Bingo är populärt.  
Personer med biståndsbeslut, ca 10 personer har en avsatt tid per 
vecka, onsdagar. Deras aktiviteter planeras utifrån individuella 
planeringar.  
 
Inget beslut på nedläggning eller förändring på verksamheten på 
Vännäsby äldrecenter.  
 
Fråga om medel till äldre: Regeringen har fördelat ut 
aktivitetsmedel till kommunerna tidigare dessa finns inte längre.  
 

10. Betalningsansvar till landstinget – Ulrica Westerlund 

Tre dagar har kommunen på sig att ordna korttidsplats eller annat 

stöd som krävs för utskrivningsklara patienter i behov av omsorg. 

Dygnsavgift höjdes från 4-5000kr per dygn 2017  till 7100kr per 

dygn. Genom gott samarbete med hälsocentralen, fler 

korttidsplatser på Slussen och ett effektivt samordningsarbete har 

förändringen inte påverkat verksamheten genom negativ 

kostnadsutveckling.  2018 jan-aug, 75000kr i ansvarskostnader 

jämfört med 2017 samma period, 267000kr.  

 

11. Övrigt 
 

a. På gång i Vännäs 
Trygghetsboendet: 
När en lägenhet blir ledig i ”komplexet” finns det 
information på Vännäs fastigheter om att lägenheten är ett 
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anpassat boende. Denna information ska tydliggöras för 
att underlätta bostadskön och vilka som har tillträde till 
boendet. Vill man ingå i trygghetsboendet har man 
möjlighet att ta del av det.  
 
De nya lägenheterna blir direkt trygghetsboende, och allt 
eftersom utflyttning ur lägenheterna sker, anpassas dom 
om till trygghetsboende. Ingen åldersgräns kommer finnas 
i detta boende utan det är individanpassat utifrån 
personers behov.  
 
Älvdala kooperativa boende har startat byggprocessen och 
grävskoporna står på plats. Beräknad inflytt 1 november 
2019.  
 
Aktuell fråga, 15 mandat i röda blocket, 14 mandat i blå 
blocket, 2 mandat till SD. Så Vännäs kommun har samma 
problematik som riksdagen, men det är goda samtal inom 
Vännäs kommun.  
 

b. Anslagstavlan i Vännäsby, storlek, plats, typ 
Info finns på hemsidan, kommunens kommunikatör Sofia 
Tjärnström jobbar med detta.  
Coop och kommunen har kommit överens om att inga 
anslagstavlor ska hängas på väggen? 
Info ges i samband med nästa råd 
 

c. Hur ser det ut på slussen? Lägesrapport 
De personer som tycker att det inte funkade bra, hänvisas 
till ansvariga på slussen. En oro om ens anhörig kan 
försvinna ut. Svårt att få kontakt med slussen, därav 
kontakt med polis.  
 

d. Mjuka frågor 
Varje år styrs arbetet med en 3årig verksamhetsplan och i 
den beskrivs planeringsförutsättningar, hur vi ska följa 
upp mål och resultat, politikernas målsättning och mål. I 
detta mäts resultaten regelbundet. Ex. att man är med och 
utformar sin brukar/verksamhetsplan  och sen följs det 
upp.. Mäts 3ggr per år. VOF får tydliga riktlinjer från 
politiken vad som är viktigt och följa efter. 
 
Kvalitetsråd som jobbar med det förebyggande arbetet 
som handlar om allt från fallolyckor, trygghet, till 
delaktighet och vård i livets slutskede.  
 
Samt flera pågående projekt inom omsorgen.  

 

 
e. Vad planeras på gamla bibliotekstomten? 

Resonemang med trafikverket om att förlänga räcket så 
man inte trillar ner. Ytan kommer hård göras till 
parkeringsyta. Och det ska se snyggt ut över tid. 
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Medborgardialog kommer ske för att höra vilka behov och 
möjligheter man ser över denna tomt.  

f. Hur ser ekonomin ut efter t2. 
Denna kommer på måndag på KS. Info om detta vid nästa 
möte! 
 
 
 

 

Nästa möte: 

27 november kl 15.00 

Bjud in någon från Liljaskolan att berätta om vårdutbildningen. 

 

 

 


