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1. Mötet öppnas 

Johan hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Närvaro antecknas 

Birgitta Häggström, Karin Söderberg, Inger Dahlgren, Sture 

Strandberg, Ulf Lindberg, Evert Andersson, Inger Eriksson, Sonja 

Eriksson, Ulf Eriksson, Johan Söderling, Peter Lundström 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

Inga synpunkter, godkänns och läggs till handlingen.  

4. Anslagstavlan i Vännäsby – Sofia Tjärnström 

Anslagstavlan är placerad i parken vid Coop i Vännäsby. Svaren 

som inkom i den enkät som gick ut till medborgarna visade på att 

placeringen av anslagstavlan önskades vara vid Coop. På 

anslagstavlan får föreningarna fritt hänga upp informationsblad 

för allmänheten. Den städas och rensas en gång i månaden av 

kommunens arbetsgrupp fixarna.  

 

5. Planeringen av centrum-hur långt har det kommit? – 
Eva Lidestav 
För tillfället pågår det mycket arbete kring centrumplanen som 

inte syns för våra medborgare. Det förs diskussioner med 

handlarna om parkeringar, en bidragsansökan till boverket har 

skickats in för att skapa ett grönare centrum längs gångvägen från 

järnvägsstationen till gångtunneln under järnvägen. Det förs 

diskussioner vad man ska göra med gamla bibliotekstomten som 
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idag har fyllts upp och en jämn yta har skapats för att möjliggöra 

parkering. I framtiden kommer medborgardialoger kring 

centrumplanen att ske, med mål att nå så många målgrupper som 

möjligt. 

Diskussioner förs också med trafikverket hur Östra järnvägsgatan 

ska formas, som är en statlig väg och ska delfinansieras av 

trafikverket. Trafikverket har godkänt nya in och utfarter till Coop 

och Ica, men det är ej klart hur parkeringssituationen vid Coop 

kommer att se ut. Planeringen för trafikverkets prioriterade 

finansieringar sker vart fjärde år och nu planerar man 

prioriteringar för 2024 och 2028. Möten förs mellan kommunen 

och region Västerbotten kring länstransportplanen, för att 

gemensamt kunna lyfta detta till trafikverket.  

Ett medborgarförslag på att se över trafiksituationen kring 

Vegaskolan har inkommit och politiken har sagt att processen 

med trafiksituationen ska snabbas på.  

 

6. Kommer kommunen säkerställa att bemanningen inom 

äldreomsorgen inte försämras när de statliga 

stimulansmedlen inte längre finns att tillgå? – Ulrica 

Westerlund 

 

Stimulansmedlen har de år de funnits varit ett mycket välkommet 

tillskott för verksamheten men har inte en egen avgörande 

betydelse för att kunna säkerställa bemanningen inom 

äldreomsorgen. 

Vård- och omsorgsnämnden har ett stort budgetunderskott och 

har till KF äskat pengar för utökad budgetram med 8,8 mkr. 

Beslutet är taget för att säkerställa bemanning utan försämring. 

Skulle nämnden inte beviljas utökad budgetram kommer 

omfattande prioriteringar att behöva ske men hur dessa ska se ut 

finns idag inga beslut på att presentera eller informera om.  

Idag finns inget beslut om förändringar i dagligverksamhet. 

Stimulansmedel används till exempel till utbildningsinsatser. 

 

6. Budget 2019, besparingar & hur ser ekonomin ut efter 

t2. – Johan Söderling 

Kommunens budget är i balans. Överskott på 13,7 miljoner i 

budget och prognosen för 2018 är att nå 10,5 miljoner. Många 

verksamheter håller sin budget, dock ej vård och omsorg. En 

handlingsplan för att nå budget i balans antogs för 1 år sen. Den 



  
 

Minnesanteckningar | Kommunledningskontoret | 2018-02-02 3 (5) 
 

processen redovisas i KF i februari 2019, samt att det sker 

delredovisningar vid varje KS hur det fortlöper. Detta ska ge 

bättre kontroll och effektivitet hur kommunen använder 

pengarna. Till en början läggs fokus på vård och 

omsorgsförvaltningen. Vid denna kontroll säkerställs att alla 

siffror från de statistiska underlag kommunen får in stämmer, 

samt att kostnaderna hamnar på rätt kostnadsställen.  

 

De verksamheter som återkopplar att de inte kommer klara av att 

hålla budget uppmanas av politiken att jobba för att klara den. 

Verksamheterna arbetar själva för att klara budget.   

 

Totalt sett har Vännäs kommun ett överskott och behöver ett 

överskott. Detta för att kommunen ska ha möjlighet att investera 

eller reinvestera i nya saker. Exempelvis för att underhålla 

befintliga fastigheter. Kommunen har beslutat att sälja av delar av 

kommunens fastighetsinnehav för att ha möjliggöra nya 

fastigheter/investeringar. Industrifastigheter har sålts och ett nytt 

bolag, Wendenes AB, har skapats tillsammans med Kaj 

Johansson. Delar av hyresbeståndet har också sålts.  

 

Rådet ställer frågan om hur kommunen tänker kring SKL:s 

nyckeltal att en kommuns antal anställda ska vara 10% av totalt 

antal invånare.  

Vännäs sticker ut i hur stor offentlig verksamhet som görs av 

kommunen jämförelse med andra liknande kommuner i Sverige. 

Det är också svårt att jämföra exempelvis med kranskommunerna 

då Vännäs till skillnad mot de andra har en gymnasieskola och 

LSS service.  

 

Johan Söderling belyser också vikten av att titta på vad som görs i 

kommunen, och inte fokus på det som inte görs. 

Nu startar arbetet med drift och investeringsbudget för 2020. 

 

7. Information om Vårdutbildning  

Under många år har Liljaskolan haft svårt att rekrytera utgående 

9or till vård och omsorgsprogrammet. Det brukar tillkomma 

elever när terminen gått igång och är då oftast de som ej har 

fullständiga betyg från åk 9. 

  

Rådet frågar om utbildningen är upplagd på elevers modersmål 

eller svenska då de upplever att vissa vikarier som jobbar på 

sommaren har språkproblematik. 

 

Vuxenutbildningen bedrivs bra på skolan med många nyanlända 

som söker dessa utbildningar. För att klara av utbildningen och 

dokumentationen i arbetet måste man ha bra kunnande i svenska 
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språket. De som jobbar som vikarier på sommaren går inte alltid 

på vård och omsorgsprogrammet och därför kan viss 

språkproblematik förekomma. 

  

 

8. Festsalen och avsaknad av lokal som rymmer 100-150 

personer 

Festsalen skjuts fram i prioritering när det kommer in andra 

objekt som måste prioriteras före. I dagsläget planeras det för att 

den ska renoveras 2020.  

 

Vi är inte utan lokaler då det finns många andra lokaler som 

rymmer många personer, exempelvis Liljaskolans matsal, 

missionskyrkan och församlingsgården. 

 

9. Hyreskostnader i kommunens lokaler för seniorer med 

funktionshinder – Peter Lundström 

 

Idag har föreningar för personer med funktionsnedsättning fri 

lokalhyra, samt att föreningar betalar 50% av hyreskostnaden. I 

detta reglemente vill rådet att seniorer ska läggas till och att 

nolltaxa även ska gälla för dem. En möjlighet för att se över denna 

fråga är att någon eller några medborgare lämnar in ett 

medborgarförslag om denna fråga. 

 

10. Övrigt 
 

a. På gång i Vännäs 
12 av 18 lägenheter är tecknade på det nya Älvadlaområdet  

Plattor gjuts och arbetet är i full gång. 

 

Gamla bibliotekstomten är iordningställd och hårdgjord 

för att kunna ställa bilar där. 

 

Byggnationen av Säbo går ut för upphandling i vår.  

 

S, V, MP & M samarbetar för majoritet i Vännäs kommun.  

Oppositionen är C L & KD.  

Alla platser är fördelade och vid nästa KF tillsätts alla 

platser.  

 

Upphandling av livsmedel till kommunen har påbörjats, 

samtidigt görs en översyn av kommunens kostpolicy. I 

underlagen för upphandlingen tydliggörs var och vad 

produkterna ska komma från samt att leverantörerna ska 
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leverera lokalproducerade produkter. Lokal producent 

anses som de fyra nordligaste länen. 

 

Vid fullmäktige beslutades att upphäva tidigare beslut om 

införandet av fyrfackssystem för hushållssortering. Istället 

införs utsortering av matfall och inköp av bruna kärl. 

Vägningen av hushållssopor fortsätter gälla och nu för 

både grön och brun tunna. 

 

 

 

Nästa möte: 

 

26/2 kl 15.00 sessionssalen 

 

 

 


