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Minnesanteckningar från funktionshindrades och 

pensionärers råd 
 

 

 
Datum:  2017-11-28 
Tid:         15:00 
Plats:      Sessionssalen i Medborgarhuset  
 
Per-Erik Lundmark BOU 
Maria Bränström BOU 
Ulrica Westerlund VOF 
Ulf Eriksson KS 
Linda Nygren Käck KLK 
Karin Söderberg                  SPF Seniorerna 
Ingrid Falk PRO Vännäsby 
Ulf Lindberg HRF Vännäs 
Evert Andersson  HRF Vännäs 
Thomas Landström PRO Vännäs 
Inger Dahlgren                    SBF Seniorerna 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

Dagens ordförande Ulf Erikson hälsar alla välkommen. 

2. Närvaro vid mötet antecknas 
 

3. Föregående mötes minnesanteckningar – Ulf Eriksson  
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter genomgången.  
 
 

 

http://www.vannas.se/
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4. Bostäder för Äldre, hur tänker kommunen? 
Johan Söderling kunde inte närvara vid mötet och vice ordförande Ulf Eriksson 
informerade i ärendet.  
Vid nybyggnation av bostäder i kommunen är det norm att bygga så kallat livslångt 
boende. Flertalet projekt är färdigställda eller på gång. 

 16 lägenheter vid festplatsen. 2:or och 3:or, det planeras för 4 våningar med 
dubblabalkonger och hiss. Till detta är det sökt investeringsstöd och är 
beviljat. 

 6 st lägenheter på Kommendörsgatan- ej hiss 

 Kooperativet Älvdala 17 lägenheter, 15 tingade- problem med finansiering 

 Bostadsrätter Vännäsby, Myresjöhus inne i fas 2. 
På Liljasväg är alla lägenheter uthyrda. 
Rådet lyfte att man ansåg att Rick Müller vore ett lämpligt framtida alternativ för 
boende för personer med låg pension. Hemtjänsten planeras flytta in i gamla 
hälsocentralens lokaler. 
 
 

5. Budget 2018 
Vid mötet informerade Ulrica Westerlund gällande budgetarbetet 2018. Vård och 
omsorg går med ett underskott på 7, 4 miljoner. Det är oklart hur detta ska lösas, 
arbetas med en handlingsplan som ska redovisas i februari.  
Schemaförändring görs för anpassning av ramen 2017. Arbetet är inte klart. 
En åtgärd som är gjord är att öppna upp slussen med 11 extraplatser. Detta innebär 
att slussen har 22 platser. 18 personer har beslut om särskilt boende. 
En besparing som görs är att det kommer debiteras en kostnad för trygghetslarm.  
 

6. Kommunens planer gällande tomten ”Torpet” 
Ulf Eriksson informerade vid mötet att torpets tomt var för liten för att bygga nytt 
äldreboende. Denna plats är tänkt till framtida förskola. 
 

7. Kostfrågan 
Kostchef Emma Karlsson kunde inte närvara vid mötet, Ulf Eriksson läste upp den 
skriftliga informationen från Emma  
Näringsberäkningen som görs till våra äldre är beräknat på ett snitt över en ca 4 
veckors period. Skulle vi räkna för vare måltid skulle vi behöva plocka bort rätter som 
inte kommer upp till 550 kcal men som är mycket omtyckta av våra gäster.  
550 kcal är för en måltid och har man lunch och middag bli detta 1100 kcal. Detta 
täcker dock inte dagsbehovet utan man behöver då äta frukost, mellanmål och 
kvällsfika för att täcka sitt behov av kcal för dagen som ligger på ca 2200 kcal.    

http://www.vannas.se/
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När det gäller Lätta serveras detta inte till våra äldre utan de har Norrgott. Detta har 
tidigare serverats till palt för de som har matlåda. Där har vi nu gjort om och i dessa 
matlådor kommer smör att skickas med.  
Ärendet är nu avslutat  
 

8. Övrig information 
Under 2018 kommer det att genomföras en inventering i kommunens lokaler 
gällande hörselslinga, ”Slingkollen”. 
Vid mötet berättade rådet om en artikel som varit tidigare i en kvälls tidning gällande 
vad äldre i Vännäs tycker om äldreomsorgen. Förslag uppkom att få information 
gällande detta ämne från ”Öppna jämförelser” från Sveriges kommuner och 
landsting. I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och 
kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner 
ansvarar för. 
Dialog fördes kring hur det ser ut på särskilt boende gällande bredband/adsl. Tas 
upp vid ett senare tillfälle för korrekt ingormation.  

 

9. Mötestider 2018 
Tisdag den 27/2 15.00 
Tisdag den 29/5 15.00 

 

10. Övriga frågor  
 

 Uppdatering av medlemslistan- Rådets ansvarar själva för att rekrytera 
deltagare. 
 

 Bredband – Kommunens bredbandsstategi är målsättningen fram till år 2020 
att 95% av kommunens hushåll och företag ska kunna ansluta sig till 
bredband med minst 100 Mbit/s. Utbyggnad av bredbandet i kommunen har 
inte flutit på som beräknat. Arbetet är försenat. Här finns mer att läsa 
www.vannas.se/bredbandtillfler 

 

 Finns det en policy för att uppmärksamma de som fyller 90 år och ej belastat 
kommunen? - Nej det finns det inte, men det finns en möjlighet att göra ett 
medborgarförslag kring detta, så får politiken ta ställning till det. 

 

 Minnesanteckningar på nätet- Dessa finns på nätet nu. 
 

 

11.  Mötet avslutas 
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