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1. Mötet öppnas 

Johan hälsar välkommen och öppnar mötet. Han tillägger att Ulf 

Eriksson tar över som mötesordförande istället för honom kl 15. 

Diskussion tas om att inrikta sig på framtidsfrågor i FPR, men självklart 

följa upp att beslut genomförs. 

2. Närvaro antecknas 

Adresser så att alla får kallelse och minnesanteckningar 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

Inga synpunkter, läggs till handlingar 

4. Nya särskilda boendet – Johan Söderling 

Inget datum är satt när spaden sätts i jorden. Mycket arbete kring 

byggandet sker just nu, bland annat jobbas det för att minimera 

kostnaderna så att hyresläget blir så bra som möjligt för vård och 

omsorgsförvaltningen. Avtal tecknas mellan Vännäs Kommun och 

Vännäs fastigheter, avtalet kommer klubbas på nästa 

kommunstyrelse.  

 

Det kommer att byggas mellan förskolan myran och Sjöströms buss. 

Boendet är ett påkostat arbete då man nyttjar kvalitativt material som 

vid rivning kan återbrukas, samma krav på detta hus som på 

Vegaskolan. Detta bygg och materialval gör att energi och 

driftkostnader betalas tillbaka efter 15 år. 

 

I början av projekteringen var det planerat ett för litet 

läkemedelsrum och det skulle göras om. Vilket ska ha tagit i 

beaktande.  
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Realistiskt klart våren 2021 för inflytt.  

 

5. Access till Maria kapellet – Johan Söderling 

Från kommunen har man föreslagit byggandet av en gång- cykelväg 

efter gamla 575an till kapellet. Beslut i juni på budgetberedningen om 

det ska börja byggas. 

 

 

6. Vet kommunen när Telia kommer att klippa kopparledningarna i 

tätorten Vännäs och Vännäsby 

Kommunen har inte fått signaler om att dessa ska klippas ner! 

Frågan ställs till IT avdelningen och återrapporteras till nästa möte! 

Frågan ställs också om hur det ser ut i övriga kommunen.  

 

 

7. Tillgänglighet 

o Kan vem som helst ta sig vart  som helst oavsett funktionshinder 

 

Kommunen tar ansvar för kommunens lokaler men att andra 

aktörer själva får ansvara i detta. Vännäs kommun har ingen 

ansvarig som ser över detta.  

 

Till nästa möte kallas fastighetschefen att diskutera 

tillgänglighetsperspektivet i kommunens lokaler och 

anläggningar.  

 

8. Slingkollen 

o HRF ska utföra kontroller av hörselslingor i offentliga och 

föreningsägda lokaler 

 

Slingkollen är en nationell satsning och HRF återkommer efter 

årsskiftet med återrapportering. 

 

 

9. Har Vännäs kommun någon intention när det gäller fysisk aktivitet 

för seniorer? 

Bakgrund till frågan är att pensionärer i Umeå får man bada gratis 

om man är över 75 år. I Vännäs får man själv lösa ett gymkort eller 

betala för att gå på något av föreningarna, reumatikerföreningen eller 

gymnastikföreningsens träningar.  

 

Beslut:  

Önskemålet har framkommit och vi tar upp detta i de 

sammanslutningar vi har, folkhälsorådet, bidragsreglementet, 

ordförandeberedning och eventuellt andra sammanslutningar att se 

över denna fråga.  
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10. Kollektivtrafiken 

o Biljettförsäljning om man ej har dator eller smartphone? 

Idag kan man betala med kort på både tåg och buss däremot är 

det högre taxa att betala ombord på tåget än på webben. Det är 

lyft med att biljettautomat ska ställas på perrongen, men det är 

inget som idag är planerat att ställas upp.  

Går det förhandla fram bättre pensionärsrabatt? 

Malin berättar att länstrafiken kommer till Vännäs för att 

diskutera upphandlingsavtalet och att vi tar upp dessa frågor då. Samt att 

respektive riksorganisationer tar tag i frågan.  

Turlistor som ej är digitala, var finns dom? 

Inga busslistor trycks längre. Man kan få busslistan hemskickad 

till sig om man går in på hemsidan och beställer sin egna personliga. 

Även reseservice på sjukhuset skriver ut dem om man vill ha en egen. 

Beslut: Alla frågeställningar tas upp vid mötet med länstrafiken när dom 

besöker Vännäs för att diskutera upphandlingsavtalet. 

 

11. Övrigt 

o På gång i kommunen – Johan Söderling 

Översiktsplanen är på gång att fastställas Tas upp i 

kommunstyrelsen på måndag 5 mars. 26 mars i tas den i 

kommunfullmäktige.  

 

Årsredovisningen  

God prognos för kommunens ekonomi, men då ska man tänka 

på att man bantat verksamheter mm för att få en ekonomi i 

balans. 

 

Johan berättar om Medborgarundersökning. Den visar att 

medborgare trivs bra i Vännäs. Väldigt kul att Vännäs fått ett bra 

betyg där vi som medborgare som helhet tycker vi har en bra 

kommun att bo och leva i.  

 

Möte för koperativet på älvdala, ställer sig medlemmarna bakom 

förslaget och att banken och länsstyrelsen håller vad dom lovat 

så ser det ljust ut för byggstart. 

 

Vad händer med gamla biblioteket?  

Anbudet på rivning är överklagat. Tanken är att det ska börja rivas 2018. Ej 

klart exakt hur en nybyggnation ska se ut, men förslag på bostäder och med 
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butiker i botten.  

 

Ombygnation av fastigheten mitt emot ABF med 3st små lägenheter på 

toppen av huset.  

 

Positivt med ombyggnation av trygghetsboendet vid rick muller. 

 

Nästa möte 29 maj 

 

 

 


