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1. Mötet öppnas 

 

2. Närvaro antecknas 

Birgitta Häggström, Karin Söderberg, Inger Dahlgren, Ulf 

Lindberg, Sonja Eriksson, Inger Eriksson, Peter Lundström 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

 

Godkänns och läggs till handlingarna 

 

4. Tillgänglighet  

En önskan från rådet att denna punkt ska stå som en fast punkt.  

Vid FPR i september 2018 togs frågan om syn- och hörselinstruktörer 

i samband med kommunens sammanträden. Till nästa möte ges 

information om detta. 

Johan Söderling informerar om att kommunens 

fastighetsvaktmästare sköter den dagliga driften av våra lokaler. Vi 

hjälps alla åt att slå larm om ex dörrar eller hissar inte fungerar över 

tid.  

 

5. Anslagstavlan i Vännäsby 

Anslagstavlan rensas varje månad. Anslag som är aktuella bör inte 

tas med. Annika Jansson informeras om att lyfta detta med 

arbetsgruppen som rensar anslagstavlorna. 
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6. Rapport från folkhälsorådet 

 

 

Folkhälsoråd Vännäs kommun 

Ny period för kommunens folkhälsoarbete med ny mandatperiod. 

De har inte haft något möte ännu. 

 

Vännäs kommun har e folkhälsopolitiskt program som sträcker 

sig till 2019 och det ska börja ses över. Kommunen har 

prioriteringar på tre områden, barn och ungas uppväxtvillkor, 

främja psykisk hälsa och ANDT.  

 

Rådet föreslår att seniorers hälsa bör läggas in som aktiviteter i de 

prioriterade områdena.  

  

Pensionärsrådet inbjuds att komma på folkhälsorådet. 

 

 

Regionens uppdrag 

Alla kommuner har politiska representanter i den 

folkhälsoberedning som ligger under regionfullmäktige. 

Beredningen är idag uppdelad i tre regioner, Umeå, Lycksele och 

Skellefteå. De har fått ett specifikt uppdrag att inventera och 

lyssna på synpunkter från personer som fått hemsjukvård samt 

deras anhöriga. De tittar på brukarperspektivet, vad har fungerat 

bra, mindre bra och vad som kan förbättras. Därefter kan 

regionfullmäktige skicka ärendet till åtgärd. 

 

 

7. Rapport angående kollektivtrafik efter mötet med 

länstrafiken 

 

Vid möten med länstrafiken bevakar och återkopplar 

kommunens representanter frågor som lyfts av rådet. Frågor 

som är aktuella just nu är diskussioner om turtäthet och 

kvälls- och helgturer. 

En ny angöring vid Cirkel K i Vännäsby är på gång för att 

möjliggöra att bussar kan stanna i båda riktningar.  

 

Vännäs kommun får generellt en högre kostnad för 

kollektivtrafiken, men vi har fortfarande en bra kollektiv 

trafik. 

 

Ringbilar finns i kommunen. Vid nästa sammanträde ges mer 

info om ringbilar. 
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8. Övrigt 
 

a. På gång i Vännäs 
Oppositionsrådet Ulf Eriksson är sjukskriven minst 6 

veckor. Anders Nilsson tillträder som oppositionsråd 

under Ulfs frånvaro. 

 

I det nya trygghetsboendet så monteras nu köksinredning 

och det läggs mattor mm.  

 

Två hus är fysiskt uppställda på Älvdala. 12 av 18 

lägenheter är tecknade. 

 

Centrumplanering: 

Möten och medborgardialoger har hållits för att skapa ett 

attraktivare centrum. Fastighetsbolaget köper upp huset 

på Östra järnvägsgatan 5. (cykel och mopedshoppen huset) 

 

Det finns planer på nya gångstråk, hur vi ska göra säkra 

passager osv. Områden som kommunen ansvarar över 

kommer prioriteras och påbörjas tidigare än områden där 

trafikverket är med och finansierar. Detta eftersom 

planeringen för trafikverkets prioriterade finansieringar 

sker vart fjärde år och nu planerar man prioriteringar för 

2024 och 2028. 

 

Kommunfullmäktige avslog budgetäskandet från vård och 

omsorgsförvaltningen med hänvisning till den utredning 

som sker. Inför budgetarbetet 2020-2022 kommer  

utredningens resultat eventuellt förändra fördelning av 

budgetram. 

 

Förskolan Klockaren renoveras och färdigställs 2019. 

Övriga behov av nya förskolor skickas till budgetberedning 

för behandling. 

 

Kostverksamheten:  

Vi har många fina tillagningskök och det är nu löst vem 

som ska vara huvudman för köken. Personalansvar på 

förskolornas kök ligger på barn- och 

utbildningsförvaltningen och övrig kostverksamhet 

ansvaras av kostverksamheten och kostchefen.  

 

 

Budgetberedning:  

Vård- och omsorgsförvaltningens underskott blir lägre än 

prognoserat.  
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Ledningsgruppen jobbar tillsammans utifrån direktiv från 

politiken på vilka underlag de ska ta fram vad gäller 

kostnadsutvecklingar och eventuella konsekvenser.  

 

Budgetarbetet påbörjas i början av april, man kommer ha 

fem möten för att se över ledningsgruppens beredningar 

och prioritera hur budget ska läggas.  

Alla partier ingår i budgetberedningen, samlas gemensamt 

och får och ger samma information.  

I arbetet diskuteras drift, investeringar och direktiv till 

nämnders verksamhet.  

 

Kommunens löneökningar ligger centralt och betalas ut till 

respektive nämnd så det påverkar inte nämndernas budget 

negativt. 

 

Mål att nå ett överskott på 12,3 miljoner kronor för 2018. 

Resultatet är bättre än prognoserat och slutade på 16 

miljoner kronor i överskott..  

 

 

Upphandlingen för nya särskilda boendet på Myran är 

beräknat att gå ut i april. Planeras att stå färdigt 2022.  

 

 

 

 

Nästa möte: Tisdag 21/5  

   

 

 

 


