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1. Mötet öppnas 

 

2. Närvaro antecknas 

Birgitta Häggström, Karin Söderberg, Inger Dahlgren, Johan 

Wikström, Evert Andersson, Thomas Landström, Ulf Eriksson, 

Johan Söderling, Peter Lundström 

 

3. Föregående mötesanteckningar – Johan Söderling 

 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4. Information om ringbilar – Malin Karlsson 

Malin Karlsson, kollektivtrafiksamordnare ger information om 

ringbilar. Ringbil är beställningstrafik med taxi som är anpassade 

till kortare servicebesök i tätorten, 2.5h, och de går som en buss 

enligt tidtabell. Vännäs kommun har idag ett avtal som möjliggör 

att man kan ta sig från byarna på landsbygden till Vännäs 

resecenter på tisdagar och fredagar under sommarlovet när 

skolbussarna inte går. Resan ska bokas senast kl 17 dagen innan 

avresa. Att resa med ringbil har samma biljettpris som en 

bussbiljett för samma sträcka.  

 

Ringbil nyttjas väldigt lite, 16 resor totalt under året.  

Kommunen debiteras för dessa resor.  

 

Kommunen ser över möjligheten att utveckla ringbilar för att ge 

bättre service till landsbygd för att nå samhället och för att 
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möjliggöra arbetspendling till Umeå från landsbygd. Vi är inte 

framme ännu hur detta ska ske.  

 

Tidtabeller för ringbilar finns på länstrafikens sida, 

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/planera-

resa/tidtabeller/anropsstyrd-trafik-ringbilar/ 

 

 

 

5. Tillgänglighet – HRF 

Det finns hörselslingor som ej funkat bra, men vaktmästare har 

informerats. På slussen har slingan varit ur funktion där är 

fastighetsavdelningen nu informerade.  

 

Under 2019 kommer hissen på medborgarhuset att bytas ut. 

800 000kr har tillskjutits till denna investering. 

 

Hur fungerar det i livets slutskede i Vännäs kommun? Vid nästa 

sammanträde ges information kring detta.  

 

Till nästa möte ta fram info om antalet hörselskadade elever i 

kommunen. 

 

För personer med funktionsnedsättning, samt barn och 

ungdomar, finns möjlighet att söka projektmedel via arvsfonden. 

Ta kontakt med kommunens föreningsutvecklare om man vill 

diskutera detta.  

 

 

6. Nya äldreboendet 

Planeringen av det nya äldreboendet är pausat i sex månader 

utifrån att underlagen behöver kompletteras.  

Hjorten finns med i planeringen när man ser över de nya 

underlagen.  

 

Har vi möjlighet att utöka antalet trygghetsboende tror vi att det 

är en bra strategi. I Rick Mullers höghuset ges 28 av 30 lägenheter 

samma möjligheter som ett trygghetsboendet.  

 

7. Redovisning av ev. kö till särskilt boende 

Antalet personer i behov av plats på särskilt boende kan förändras 

med kort varsel men i nuläget är det ingen kö av personer som har 

beslut om boendeplats. Bedömningen är att det nyss öppnade 

trygghetsboendet kommer bidra till att fler personer får möjlighet 

att kunna bo hemma längre. 

 

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/planera-resa/tidtabeller/anropsstyrd-trafik-ringbilar/
https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/planera-resa/tidtabeller/anropsstyrd-trafik-ringbilar/
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Som vidare information kan berättas att korttidsboendet Slussen 

minskar antalet platser för att möjliggöra en bättre 

resursplanering och skapa förutsättningar för trygg hemgång med 

ökade rehabiliterande insatser i ordinärt boende som alternativ 

till inskrivning på korttidsplats i samband med utskrivning från 

sjukhuset.  

 

Antalet korttidsplatser utökades hösten 2017 för att möta det 

behov av platser som då förelåg. Ökningen skulle vid öppnandet 

vara tillfälligt och kortvarigt.  

 

 

8. Hur ser det ut med vikarier till äldreomsorg / 

handikappomsorg 

 

Vännäs har likt hela riket en utmaning när det gäller 

personalrekryteringen inom vård- och omsorg. Det är idag mer 

eller mindre svårt att rekrytera utbildad personal och ännu 

svårare utbildad personal med erfarenhet. Det gäller samtliga 

yrkesprofessioner. Det gör att semesterperioden blir extra tuff och 

så har det varit de senaste åren. 

  

Det finns fortfarande personer som söker sommarvikariat och de 

allra flesta planerade vikariat är besatta. I nuläget är det endast en 

verksamhet som inte har alla vikariat besatt. Det som sedan kan 

ställa till det är sena avhopp av personer som sagt att de ska jobba 

men ändrar sig eller längre och inte i förväg planerade 

sjukskrivningar under pågående semesterperiod.  

 

För att klara bemanningen behöver verksamheterna anställa 

personer som inte fullt ut behärskar svenska språket i tal och 

skrift och därför inte kan delegeras läkemedelshantering. Det blir 

extra kännbart inom hemtjänstens verksamhet så där kan det bli 

nödvändigt att finna alternativa lösningar som t.ex. en utsedd 

grupp som enbart hanterar läkemedelsinsatserna.  

 

Kortfattat så är läget under kontroll men marginalerna till ett mer 

osäkert läge är små.  

 

FPR menar att det har ett dåligt rykte att jobba inom äldreomsorg 

med bl.a. delade turer, och att det också är lägre status att jobba 

inom kommun kontra ex sjukhuset. Vidareutbildning av 

personalen kan vara en väg. 

 

Politiskt har kommunen sagt att miniminivån ska vara 

undersköterska och att alla som jobbar inom vården ska ges 
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möjlighet att vidareutbilda sig till detta, kommunen tillsätter då 

vikarier. 

 

Till hösten ges en uppföljning av sommaren. Socialchefen bjuds in 

att berätta. 

 

9. Motion, träning för seniorer 

Kommunens handläggare Annelie Eriksson jobbar med denna 

fråga och har tagit in vilka möjligheter våra föreningar, företag 

och organisationer har att erbjuda. Information har också gått ut 

till föreningar och organisationer om vilken typ av 

träningsönskemål som seniorer har. Efter att förslag har 

inkommit tas en diskussion med intresserade föreningar, 

organisationer och företag om kostnader och förslag hur vi går 

vidare. 

Utegym planeras inom kommunen och fullmäktige har gett  

kommunchefen i uppdrag att utreda möjlighet till extern 

finansiering, och kan ej det ske läggs objektet in i kommunens 

investeringsplan. Inom kommunen finns flera områden för fritid 

och friluftsliv och där det planeras för aktiviteter och eventuellt 

utegym. Några av områden är fritidsområdet, strandpromenaden 

och projektet ”gröna stråk” som anläggs i samband med den nya 

centrumplanen. En arbetsgrupp inom kommunledningskontoret 

och samhällsbyggnadsförvaltningen ser för tillfället över vilken 

typ av aktivitet som ska ske var. En medborgardialog kring 

centrumplaneringen kommer ske den 21 september.   

10. Övrigt 
 

a. På gång i Vännäs 
Centrumplanering med bl.a. nya infarter till Ica och 
Konsum, projektet ”gröna stråk” för en trygg och säker 
trafiksituation samt trafiksituationen runt Vegaskolan görs 
till 2020. Planeringen av arbetet sker 2019, och 
anläggandet börjar 2020.  
 
Årsbokslut togs i mars. Bättre resultat än Kommunen 
tänkt sig, 2.7% i överskott för att reinvestera i våra 
tillgångar.  
 
Underskottet för vård omsorg avskrivs.  
 
Under våren 2019 har budgetberedningen kommit överens 
över partigränser. Standardkostnader/referenskostnader 
har använts för att ta fram vad kostnaderna ska vara för 
vård omsorgsförvaltningen och barn och 
utbildningsförvaltningen. Vännäs ligger ca 14% över i 
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kostnader jämfört med jämförelsekommuner på dessa 
förvaltningar. Vi ska sänka dessa kostnader till 7%. 
 
 Om  vård och omsorgsförvaltningen håller den budget de 
har idag håller de sig inom dessa 7%. För barn och 
utbildningsförvaltningen är 2020 möjligt, 2021 blir tufft 
men möjligt att klara, 2022 blir det svårt att hålla sig vid 
den budgeten. 
 
Statsbidrag ges bara upp till referenskostnaden, kostnader 
utöver det får kommunen själva stå för. 
 
 
Kommunen har jobbat med att förbättra relationen med 
näringslivet i Vännäs kommun, och i Svenskt näringslivs 
årliga enkät verkar Vännäs ha lite lägre betyg på 
undersökningen detta år jämfört med tidigare år. 
 
En träbyggnadsstrategi har antagits i kommunen. Nytt hus 
ska byggas i Vännäs, 6 nya lägenheter i två plan, helt i trä.  
 
Vid den nya budgeten lades det fram några direktiv som 
säger att fritidsgård, bibliotek och familjecenter ej får 
läggas ner. Vid upphandling av nya bilar ska det vara elbil 
alternativt el-hybrid bil.  
 
Ny kostpolicy antogs, där tydliggörs 
djurskyddslagstiftning, hur sto andel som ska vara 
ekologiska råvaror, samt att vi ska förhålla oss till 
säsongbetonade råvaror. Lokalproducerat/närodlat räknas 
att det från de fyra nordligaste länen samt Österbotten.  
 
Vännäs kommun har höga elnätsavgifter. Kommunen vill 
sätta tryck på elnätsägarna för sänkta avgifter då det är 
svårt att hitta orsaker varför det är  dyrt i Vännäs.  
 
Maxtaxa på vården beräknas individuellt och utgår från 
hur mycket som varje person har i inkomster.  
 
 
 

 

Nästa möte: 3 september.  

 

 

 


