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1. Mötet öppnas 

Johan Söderling hälsar rådet välkommen och förklarar mötet 

öppnat.  

 

2. Närvaro antecknas 

Johan Söderling, ordförande 

Ulf Eriksson, vice ordförande 

Anneli Eriksson, sekreterare  

Thomas Landström  

Ulf Lindberg 

Ingrid Falk  

Karin Söderberg 

Birgitta Häggström 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

Ulf Eriksson återkopplar angående punkt 6 ”Vet kommunen när 

Telia kommer att klippa kopparledningarna i tätorten Vännäs och 

Vännäsby” från sammanträdet den 28 februari 2018. Det finns två 

stationer kvar, en i Vännäs och en i Vännäsby. Inga förändringar 

kommer att ske förrän tidigast år 2020.  

 

Rådet har noterat att minnesanteckningarna från det tidigare 

sammanträdet inte finns att tillgå på kommunens hemsida och 

önskar en uppdatering av hemsidan.  

 

I övrigt läggs föregående mötesanteckningar till handlingarna.  

4. Redovisning av öppna jämförelser 
En dragning av kommunens resultat i undersökningen Öppna 
jämförelser efterfrågas vid något av höstens sammanträden.  
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5. Agerar kommunen när det gäller el-nätavgifter . Vännäs 
kommun har högsta avgiften i landet. 
Johan Söderling har begärt om ett möte med Vattenfall AB för att 
diskutera varför elnätsavgifterna ser ut som de gör. Johan 
återkopplar till rådet efter träff med Vattenfall.  

 

6. Vad händer med vård och omsorg för äldre   ex. 
dagverksamhet 
Under punkten redovisas en kort skrivelse från vård- och 
omsorgsförvaltningen:  
 
”Dagverksamheten fungerar bra och det finns inga planer på att 
förändra någon gällande dagverksamheten. Vid nästa 
sammanträde kan Ulrica delta för att berätta mer om 
dagverksamheten och dess upplägg”.  
 
Rådet önskar kalla Ulrica Westerlund till nästkommande 
sammanträde.  

 

7. Hur många står i kö för särskilt boende? 
8-10 personer står i dagsläget i kö till särskilt boende. Kön har 
under det senaste halvåret halverats.  

 

8. Betalningsansvar till landstinget? 
Under punkten redovisas en skrivelse från vård- och 
omsorgsförvaltningen:  
 
”Sedan årsskiftet har dygnskostnaden för utskrivningsklara höjts 

men så här långt har det inte fått synbara negativa effekter för 

kommunen jmf. med 2017. Ett öppnande av fler korttidsplatser 

och tillgängliga platser på SÄBO har bidragit till att kommunen 

kunnat ta emot utskrivningsklara personer och därigenom sluppit 

extra kostnader. 

 
Tillägg:  
Nämnden planerar parallellt för de ”mjuka verksamhetsfrågorna” 

och här pågår alltjämt diskussioner om hur verksamheten ska 

utvecklas och bedrivas för bästa möjliga måluppfyllelse gällande 

kvalitet och ekonomi. Det gäller att tänka framåt och visionärt för 

framtidens bästa omsorg för äldre i kommunen.  

På nästa möte kanske det här kan få vara ett tema och att vi då 

berättar mer?”  

Rådet önskar kalla Ulrica Westerlund till nästkommande 

sammanträde för att diskutera detta vidare.  
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9. Hur framskrider planerna för trygghetsboende? 
Efter semestrarna kommer renovering påbörjas av 
hemvårdscenters tidigare lokaler för att tillgängliggöra 6-8 
lägenheter. I projektet har en entreprenör och en 
inredningsarkitekt involverats för att skapa så bra lokaler som 
möjligt. Utöver dessa lokaler jobbar kommunen på att skapa fler 
lägenheter på trygghetsboenden.  

 

10. Tillgänglighet, fastighetschef Lars-Åke Forsgren deltar 
för att diskutera tillgänglighetsperspektivet i 
kommunens lokaler och anläggningar 
Fastighetschef Lars-Åke Forsgren informerar om kommunens 
arbete med tillgänglighet i sina fastigheter. Han framhåller 
lagstiftningen som ett tydligt ramverk för hur kommunen ska 
arbeta med dessa frågor då det där regleras hur tillgängligheten 
ska se ut i olika typer av lokaler. 
 
Är det något specifikt som dyker upp och som inte tydligt regleras 
i lagstiftning så hanteras det utifrån omständigheterna i varje 
enskilt fall.   
 
Kommunen har ett pågående arbete av inventering av 
tillgängligheten i sina lokaler.  
 
Vidare uppmanar fastighetschefen till att vid problem med 
tillgängligheten, som ex en icke fungerande dörröppnare, meddela 
befintlig personal på plats. Personalen får i sin tur göra en 
anmälan i kommunens system för felanmälningar (Dedu).  
 
Ulf Lindberg informerar om att det också pågår tester av 
hörselslingor i lokaler runt om i kommunen. Resultatet kommer 
att delges samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

11. Övrigt 
a. Hemsjukvården  

Ulf Eriksson frågar rådet hur de upplever hemsjukvården.  
 
Rådet menar att de inte fått några signaler på att den inte 
skulle fungera bra. Rådet önskar vidare att företrädare för 
hemsjukvården bjuds in till ett framtida sammanträde för 
att presentera hur hemsjukvården fungerar.  
 

b. SPF Västerbottens enkät för pensionärsråd i länet 
Karin Söderberg informerar om SPFs enkät om 
pensionärsråd i länet. Resultatet visar att rådet och 
politiken i Vännäs kommun i stor utsträckning har samsyn 
var gäller kommunens pensionärsråd.  
 

c. Tid för sammanträden framöver  
Ordinarie tid för sammanträdena ska vara 15:00.  
 

d. På gång i Vännäs 
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Vännäs fastigheter AB och Älvdala byggemenskap 

kooperativ byggförening 

Vännäs fastigheter AB kommer att bygga 3 huskroppar 

med 18 lägenheter med inflyttning den 1 november 2019. 

Älvdala byggemenskap kooperativ byggförening kommer 

att förhyra lägenheter av Vännäs fastigheter AB. 

Kommunen har fått besked från Länsstyrelsen om bidrag 

till projektet. Den 25 juni kommer det att tilldelas avtal till 

den entreprenör som ska utföra bygget. Idag är 10 av 18 

lägenheter tecknade.  

 

Festplatsen Vännäsby  

I det nya lägenhetshuset i Vännäsby på festplatsen är det 

inflyttning den 1 juni 2018. 13 av 16 lägenheter är hyrda.  

 

Kommendörsgatan 

På Kommendörsgatan byggs 3 stycken mindre lägenheter. 

Hela fastigheten renoveras utvändigt och invändigt.  

Gamla biblioteket 

På tomten där det gamla biblioteket tidigare stått kommer 

det under en period enbart vara gräsmatta till dess att 

kommunen beslutat vad som ska göras på marken.  

Centralförrådet 

Centralförrådet har tidigare legat i bostadsområde men 

har nu flyttats till bättre lokaler vid Tobackabron. På 

tomten där det tidigare centralförrådet stått kommer det 

att byggas bostäder.  

Reningsverket  

Det pågår ett projekt för att eliminera all dålig lukt från 

reningsverket i Vännäsby.  

Festsalen 

Renovering av festsalen är planerat till 2019.  

Lokalhyror 

Rådet framför att kostnaden för att hyra kommunens 

lokaler blivit mycket dyr och att det riskerar innebära att 

kommunens lokaler inte utnyttjas. Ulf Eriksson förklarar 

att detta delvis beror på att all barn- och 

ungdomsverksamhet har nolltaxa i kommunens lokaler. 
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Johan Söderling tar med sig frågan vidare för att se över 

systemet vad gäller lokalhyror.  

Karin Söderberg framför att SPF håller på att undersöka 

hur möjligheten att hyra lokaler ser ut i länet. Resultatet 

kommer att delges rådet.  

 

 

Nästa möte: 27 september 2018, kl 15:00 i sessionssalen.  

 

 

 


