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Minnesanteckningar Funktionshindrades och 

pensionärers råd 
 

Datum:  2017-09-26 
Tid:         15:00 
Plats:      Mötesrum Tväråbäck, Medborgarhuset  

 
Karin Söderberg                  SPF  
Inger Dahlgren                    SPF  
Thomas Landström  PRO  
Evert Andersson HRF  
Birgitta Häggström RF 
Ulrica Westerlund VOF  
Per-Erik Lundmark BOU 
Ulf Eriksson (ordf.) KS 
Johanna Bazarschi (sek.) KLK 

1. Mötet öppnas 
 

2. Närvaro vid mötet antecknas 
 

3. Föregående mötes minnesanteckningar – Ulf Eriksson  
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna efter genomgången.  
Övriga frågor läggs till i punkt 9.  
 

4. Information från polis och beredskapssamordnare gällande 

medborgarlöften - Polisen och Johanna Bazarschi 
Polisen fick förhinder och kunde inte delta på mötet. De kommer att bjudas in 
igen till nästa träff, 28 november. Johanna Bazarschi, kommunens 
beredskapssamordnare, informerade kort om arbetet med medborgarlöften.  
 
Kontakta gärna Johanna på 0935-141 13 eller johanna.bazarschi@vannas.se 
om du har synpunkter om: 

 vad som känns otryggt i kommunen (platser, situationer) 

 vad polisen och kommunen bör fokusera på för att öka tryggheten 

Rådet gav ett medskick att IOGT-NTO i Vännäs kan vara en bra organisation 
för polisen att samverka med.  

http://www.vannas.se/
mailto:johanna.bazarschi@vannas.se
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5. Dagverksamheten - Vad händer 2018? – information från Ulrica 

Westerlund 
Finns det några planerade neddragningar inom dagverksamheten? 
Ulrica meddelar att inga förändringar för dagverksamheten kopplat till 
budgeten är planerade i dagsläget. Viktigt att poängtera är dock att 
förutsättningarna alltid kan förändras i en offentlig verksamhet.  
 
Det är fortfarande tio personer som har dagverksamhet enligt beslut. Rådet 
konstaterar att kommunen ännu inte har reviderat värdighets- och 
servicedeklarationen. 
 
Ulrica frågar om det finns intresse av att personal från dagverksamheten 
kommer på ett möte med rådet för att berätta mer om hur de jobbar. Rådet 
anser att det inte är nödvändigt. 

 

6. Hörselslinga Borgmästargården - Hur ser det ut? - Ulrica Westerlund 
Ulrica berättar att den planerade hörselslingan för lokalen på markplan inte 
blir av. Anledningen till detta är att det har visat sig att lokalen inte används 
för större sammankomster, bl.a. på grund av nödutgångarna. Eftersom bara 
mindre aktiviteter sker där bedöms det inte finnas något behov av en 
hörselslinga. Ulf (ordförande) konstaterar därmed att detta ärende kan 
avslutas. 
 
Rådet vill föra till protokollet att en översyn av hörselslingor bör göras om 
Borgmästargården renoveras i framtiden. 
 
Rådet tipsar om att det går att få kostnadsfri skrivtolk via Tolkcentralen, t.ex. 
under kommunfullmäktige, medborgardialoger eller annat som kommunen 
arrangerar. Kommunen tackar för denna viktiga information. 
 
Rådet ställer en fråga om det finns en hörselslinga i matsalen på Rieck-
Müller. Ingen av kommunens representanter har svaret på denna fråga men 
lovar att ta reda på det till nästa träff. 

 

7. Personalsituationen på äldreboendena under sommaren? - Ulrica 

Westerlund 
Hur fungerade verksamheten på boendena under sommaren? Fanns det 
ibland bara outbildad personal på plats? Hyrdes personal in från 
bemanningsföretag? 
 

http://www.vannas.se/
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Ulrica berättade att sommaren var tuff inledningsvis, men kan konstatera att 
det har gått förhållandevis bra. Denna sommar hade hemtjänsten det 
betydligt kämpigare än äldreboendena. Det är generellt svårt att rekrytera 
kvalificerad personal, vilket gör att bemanning under somrarna blir extra 
utmanande. Utbildade vikarier är svåra att få tag på, då människor med 
vårdutbildning oftast redan har fasta jobb och därmed också semester på 
sommaren.  
 
Ett särskilt sommaravtal har träffats med 15 medarbetare för att klara 
behoven inom äldreomsorgen. Speciellt duktiga undersköterskor har också 
fått göra en del av sjuksköterskornas uppgifter. Därtill har flera vikarier som 
har jobbat timtid under året har haft större ansvar i sommar.   
 
Många duktiga vikarier är ensamkommande, och VOF bedömer att det hade 
varit svårt att täcka bemanningen utan dem. Därför satsas det extra på 
språkutbildningar.  

 
Tjänster har inte köpts in från bemanningsföretag för att det helt enkelt inte 
finns för undersköterskor.  

 
Alla äldreboendeplatser och korttidsplatser är helt fullbelagda vilket gör att 
det krävs mycket mer hemsjukvård. Det är 19 personer i kö till särskilt 
boende. Inga platser i köps i dagsläget från någon annan kommun. 

 
Rådet informerar om ett nytt boende (Nordstjärnan) med 60 platser som har 
byggts i Umeå. Det är ett samverkanshus med förskola och äldreboende i 
samma byggnad. Enligt rådet har Umeå kommun planer på att bara belägga 
30 av platserna p.g.a. kostnadsskäl, vilket gör att de resterande platserna 
eventuellt kan hyras av andra kommuner. 

 

8.  Kostfrågan- ifrågasätter matlådans kaloriinnehåll samt valet av matfett 

- Emma Karlsson 
Kostchef Emma Karlsson hade inte möjlighet att delta på mötet och kommer 
att bjudas in nästa träff, 28 november. Rådet har några frågor/punkter som 
de önskar ska vidareförmedlas till kostchefen inför träffen i november.  
 
Rådet ifrågasätter rekommendationerna kring 550 kalorier per matlåda. För 
personer som får två matlådor blir det 1100 kalorier per dag, och rådet undrar 
om detta är tillräckligt. Karin har mailat Livsmedelsverket angående den 
tidigare informationen att Lätta rekommenderas till måltiderna. 

http://www.vannas.se/
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Livsmedelsverkets svar var att de inte rekommenderar Lätta av princip, utan 
att det bör erbjudas om personen vill ha det. Rådet önskar att kostchefen 
förklarar varifrån Lätta-rekommendationen kommer under nästa möte. 

 

9. Övriga frågor  

 

 Placering av det nya äldreboendet 
Ulf informerar att Vännäs Fastigheter har fått i uppdrag att utreda 
placeringen av det nya boendet. Det ska projekteras för 40 lägenheter samt 
utrymme för 20 framtida lägenheter. Inriktningen är att det ska byggas i 
”Myranskogen” (bakom Sjöströms Bussar). Byggnationen kommer att vara 
färdig tidigast i slutet av 2020/början av 2021. 

 

 Nya medlemmar 
Rådet diskuterar hur nya medlemmar till rådet kan värvas. Evert tar på sig 
att sammanställa kontaktuppgifter över potentiellt nya medlemmar och 
skickar listan till Linda Käck. Kommunen tar på sig att skriva ihop ett utskick 
till de nya medlemmarna om varför de bör delta.  

 
Gamla kontaktuppgifter som ska uppdateras måste meddelas till Linda Käck 
som då kan revidera kontaktlistan. På så sätt undviks att kallelsen går ut till 
fel personer.   

 

 Bredband 
Rådet önskar få information om kommunens planer för bredband utanför 
tätort. Roger Fagerdal (bredbandsansvarig) eller Anders Henriksson (IT-
chef) ska bjudas in till nästa träff. 
 

 Minnesanteckningar för 2017 
Rådet vill att alla minnesanteckningar ska läggas upp på kommunens 
hemsida. 

 

 

10.  Mötet avslutas 
 

 

 

http://www.vannas.se/

