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Företagarna är viktiga samhällsbyggare
Vissa arbetsdagar börjar bättre än andra. En dag började särskilt bra.
Vännäs kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning hade bjudit in näringslivet till den återkommande dialogfrukosten med några av kommunens politiker och
tjänstemän. Efter att jag presenterat mig som ny kommunchef och berättat om mina
visioner för framtiden diskuterade vi tillsammans hur kommunen bör arbeta för att
skapa än bättre förutsättningar för kommunens näringsliv att utvecklas och verka.
Företagarna är viktiga som samhällsbyggare och vi kan göra mycket för att
underlätta för dem i detta byggande. Näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen
är nyckelspelare, men jag och andra tjänstemän är viktiga medspelare. Självklart är
också politiken en viktig medspelare.
En fråga som just nu diskuteras är hur kommunen med sina behov av lokaler inte ska
konkurrera med näringslivet i de fall lokalerna är lämpade som kommersiella lokaler.
Detta är ett exempel på hur vi ska kunna hjälpa till att skapa än bättre förutsättningar för näringslivet i Vännäs.
Varför ska tjänstemän och politiker aktivt verka för ett bra företagsklimat i Vännäs?
Jo, ett bra företagsklimat gör att befintliga företag kan fortsätta att utvecklas, nya
företag lockas till att etablera sig i Vännäs och det blir fler arbetstillfällen. Allt detta
leder till att kommunen får mer skatteintäkter att använda till bland annat välfärd och
infrastruktur som gynnar alla som bor och verkar i Vännäs.
Med andra ord: Alla i Vännäs kommun gynnas av ett gott näringslivsklimat.
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Tidningen ges ut av Vännäs kommun
och delas ut till samtliga hushåll och
företag inom kommunen.
Ansv. utgivare Hans-Åke Donnersvärd
Omslagsfoto Vännäs kommun
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Vännäs kommun
Ö Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs
Tel 0935-140 00
www.vannas.se
vannas.kommun@vannas.se

Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB
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Här är nya kommunfullmäktige i Vännäs

Ordförande
Lena Carneland (S)
1:e vice ordförande
Tommy Bingebo (C)
2:e vice ordförande
Jonas Björkholm (V)
Socialdemokraterna
Johan Söderling
Sonja Eriksson
Per-Erik Lundmark
Susanne Bygdén
Leif Andersson
Matts Lundgren
Signild Norrman
Markus Jonsson
Gunnel Granath
Kjell Holmlund
Marie-Louise Marsjögård
Jörgen Nilsson
Vänsterpartiet
Leif Åhman
Andreas Jansson
Cecilia Almberg
Viktoria Lapinniemi
HÄR & N U 4 : 2 0 1 4

Miljöpartiet
Emma Vidmark
Krister Andersson
Centerpartiet
Ulf Eriksson
Annika Jansson
Margareta Vigren
Sixten Jonsson
Ingmarie Lindqvist
Erik Fastevik
Maria Olofsson
Moderaterna
Jan Nilsson
Gösta Eklund
Agneta Nilsson
Kristdemokraterna
Hans-Inge Smetana
Anna-Lena Wester
Folkpartiet
Monica Wahlström
Sverigedemokraterna
Vakant

Prel. sammanträdesdatum 2015
23 februari
4 maj
15 juni
12 oktober
23 november
Kallelser till kommunfullmäktiges
sammanträden hittar du på:
www.vannas.se/kallelser

Längtar du också
efter mer Vännäs
kommun?
Du kan enkelt hitta oss på webben
www.vannas.se. Vi anpassar oss
efter din mobiltelefon eller läsplatta.
Twitter

@VannasKommun
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Fritidsgårdarna

Ikaros och Lobbyn
Fritidsgårdarna i Vännäs har som syfte
att vara en drogfri, trygg och välkomnande mötesplats, med inflytande och
delaktighet från besökarna.

Elever vid Liljaskolan
körde hjälpsändning under lovet
Maria Olofsson, till vänster på bilden
och Linnéa Sjöner till höger, startade
tidigt på höstlovets första dag Liljaskolans lastbil för sin spännande
biståndsresa med kläder och leksaker till
en internatskola i Lecva, 5 mil utanför
Riga, Lettland. Tjejerna siktar på att
bli lastbilsförare och fick övningsköra
fram till Stockholms frihamn. Utomlands styrdes Liljaskolans lastbil av
yrkeslärarna Magnus Olofsson och
Allan Grönlund.
När lastbilen lämnade Vännäs var
den nästan fullastad med leksaker och
kläder som skänkts av privatpersoner
och affärer i Vännäs och Vindeln.
I Örnsköldsvik lastades släpet fullt.
Där hade medlemmar i föreningen
Lettlands Vänner samlat in ytterligare
material till internatskolan.
Efter övernattning på färjan var
sällskapet från Liljaskolan framme i
Lecva på tisdagskvällen. Dagen därpå
körde man den resterande delen av
lasten först till en mindre skola för
barn med funktionsnedsättning som
Liljaskolan stöttat under flera år. Därefter till ortens polis- och brandstation
som delar ut kläder till arbetslösa.
- Det var en både meningsfull och
rolig resa, berättar tjejerna när de efter
en vecka är tillbaka på Liljaskolan. Vi
fick köra lastbil både till och hem igen
från Stockholm. Dessutom hade resan
ett mycket meningsfullt mål.
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- Eleverna på internatskolan var glada
över den last vi kom med. Alla barn
behövde mer kläder inför vintern.
Dessutom hade vi mycket leksaker
till de yngre barnen och en hel del
material till skolan, berättar Maria
Olofsson.
Maria och Linnéa går sista året på
gymnasiet och kommer att skriva om
resan i sitt examensarbete.
- Ja, nu har vi börjat skriva rapporten
från resan, berättar Linnéa Sjöner.
Arbetet kommer mest att handla om
yrket som lastbilschaufför. Vad som
krävs vid lastning samt när man ska
genom tullstationen och köra i ett annat land. Utlandstransport är huvudtemat.
- Önskemålet från skolan i Lecva och
föreningen Lettlands vänner är att
Liljaskolan ska köra hjälpsändning två
gånger per år, en under våren och en
på hösten, berättar Magnus Olofsson.
- Vi åker gärna med en gång till, fyller
Maria och Linnéa i.
Det avslutande önskemålet från eleverna borde både lärarna och skolan
uppfatta som det högsta betyget ungdomarna kan sätta på sin upplevelse
av resan.

text/foto: Rol and sA muelsson
L ärare
145 17

Arbetet på fritidsgården utgår från ett
främjande arbetssätt, där man lyfter
fram det positiva och kreativa i ungdomars fritid.
Öppettider Ikaros:
Måndag 18:00 – 21:00
Tisdag 18:00 – 21.00
Torsdag 18:00 – 21:00
Fredag 19:00 – 00:00
Sista öppetkvällen innan jullovet är
fredagen den 19 december.
Fritidsgården Ikaros öppnar igen den
8 januari.
Lobbyn håller fortsatt stängt p.g.a.
renovering av lokalerna.
Musiklokalen
Fritidsgårdarna söker dig som går
på högstadiet eller gymnasiet och vill
spela musik. Du kan vara nybörjare
eller redan spela i band.
Kontakta ledarna på fritidsgårdarna
om du vill veta mer om musiklokalen.
Mer information om fritidsgårdarnas
aktiviteter och öppettider finns på
Vännäs kommuns hemsida samt på
facebook. Vår facebooksida heter:
”Fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn”.
Har ni frågor kontakta oss gärna:
Mattias Wälivaara
Fritidsgårdsföreståndare
Tel. 0935-141 56, dagtid
Mobil. 070-220 73 67
E-post: mattias.walivaara@vannas.se
Angelie Persson
Fritidsledare
Tel. 0935-144 26, dagtid
Mobil. 070-346 16 41
E-post: angelie.persson@vannas.se
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Information till dig som
reser med Länstrafiken
Nya tider från den 14 december
Från den 14 december 2014 gäller en
ny tidtabell för länet.

Sanering och reparation för ett
snyggare och tryggare Vännäs
Under senare delen av våren och under
hösten har Vännäs kommun genomfört
reparationer av busskurar och klottersanering som en del i arbetet med att
skapa ett snyggare och tryggare Vännäs.
I juni inleddes klottersaneringen i de
centrala delarna av Vännäs och Vännäsby, då bland annat väggar och
viadukter reng jordes.
- Förra året sanerade vi klotter till en
kostnad av omkring 90 000 kronor,
och kostnaden för 2014 beräknas bli
ungefär lika hög, berättar kommunens
ungdomsutvecklare Linda Nygren
Käck. Detta är pengar vi hellre skulle
lägga på olika arrangemang för de
unga i kommunen.
Utöver klottersaneringen reparerades
alltså även trasiga busskurar. Det är
Vännäs kommun som ansvarar för
de kurar som finns i kommunen och
vid en inventering konstaterades att

många av dem vandaliserats, och då
främst genom sönderslagna rutor.
Kostnaderna för att byta ut de totalt
16 trasiga rutorna uppgick till 40 000
kronor.
- Det är väldigt tråkigt att vi tvingas
lägga mycket pengar på sanering och
reparationer, säger Lina Andersson
kollektivtrafikhandläggare. Vi skulle
gärna göra bättre saker för pengarna,
till exempel förbättra infrastrukturen
vid hållplatser, bidra till utökad busstrafik eller genomföra ett nytt testresenärsprojekt.
Men tyvärr är vandalisering av
busskurarna och klotter ett återkommande problem. Inte bara för Vännäs
utan även för fler kommuner i länet,
konstaterar Linda och Lina.
Linda Nygren K äck
0935-141 67

Förändringar som berör Vännäs – Umeå
är främst tidjusteringar. Tre turer från
Umeå Universitetssjukhus till Vännäs senareläggs med fem minuter och tre turer
från Vännäs till Bjurholm senareläggs
med fem minuter. Alla tidsjusteringar ser
du på vår hemsida tabussen.nu.
Tyck om oss!
Under hösten har Vännäs kommuns
invånare haft möjligheten att ”Tycka till”
om trafiken Vännäs – Umeå. Ett antal
förslag har inkommit som vi nu håller
på att processa. Ett av förslagen har vi
redan genomfört, nämligen möjligheten
att ha övergång till tätortstrafiken även
på rabattkort.

Vet du att…
•

•
•

•

•

Lina Andersson
0935-141 13

Nyckelutlämning under jul & nyår

•

Ungdoms- & fritidsavdelningen har
stängt 22 december till 7 januari.

•

Vill du låna material eller kvittera ut
nycklar ska detta göras senast den
19 december.
Lokalbokning ska ske två arbetsdagar innan önskad tid för att säkerställa att ni har tillgång till lokalen.
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Tänk på att er bokning bara gäller
när ni fått en bokningsbekräftelse.
Bokningsförfrågningar av hallar och
utrustning kan göras på

www.vannas.se/bokning

Om du är registrerad på vår hemsida kan du registrera ditt busskort
och få ”tappa bort garanti”.
Du kan handla bussbiljetter i vår
webbshop.
På vår hemsida kan du beställa en
personlig tidtabell med tidtabeller
du själv väljer.
Det finns en ny kvällstur från Vännäs
resecentrum till Umeå (Vasaplan)
på fredagar och lördagar med
avgångstid kl 22.55.
Resmöjligheterna från Vännäsby till
Vännäs resecentrum, och omvänt,
har ökat i och med att bussturer på
linje 55 har förlängts.
Med vår app tabussen har du alltid
aktuella tidtabeller i din smartphone
Länstrafiken också finns på Facebook; facebook.com/tabussen.

Behöver du hjälp eller har frågor kan
du kontakta vår reseservice
Tel: 0771‐100 110

www.tabussen.nu
Emelie Högl ander
Förenings- och turismut veckl are
141 18
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Nya regler för strandskydd och
bygglov på landsbygden
Från och med den 1 januari 2015 gäller
nya regler för strandskydd och bygglov
på landsbygden.
Strandskydd
Sjöar och vattendrag är skyddade
enligt miljöbalken. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten, både
på land och vid vattnet. Inom detta
område är det förbjudet att bygga,
gräva eller anlägga någon typ av verksamhet. Strandskyddet finns till för att
säkerställa allmänhetens tillgång till
stranden och för att livsvillkoren för
växter och djur ska bevaras.
Länsstyrelsen i Västerbotten har
beslutat om ett undantag från strandskyddet som innebär att kompletteringsåtgärder får göras inom ett
strandskyddsområde om:
•
•

den ligger inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare
strandlinjen än 25 meter eller
dispens sedan tidigare har beslutats på tomtplatsen.

Kompletteringsåtgärder innefattar både komplementbyggnader och
mindre tillbyggnader. Observera att
bygglov kan krävas för åtgärden trots
undantaget från strandskyddet.

Bild: Naturvårdsverket - Handbok 2009:4 Utgåva 2 -Strandskydd - en vägledning för planering och prövning

Uppfylls inte dessa kriterier måste
strandskyddsdispens sökas för att få
bygga på tomten. Till årsskiftet gäller
att bebyggda fastigheter under 2500
m2 är undantagna från strandskyddet.

Vill du veta mer om strandskyddet
eller om hur man söker dispens kan du
gå in på www.vannas.se/strandskydd
eller kontakta oss på plan- och byggavdelningen.

Höjda tomtpriser från 2015
Söker du tomt i Vännäs, Vännäsby eller Tväråbäck? Passa på innan årsskiftet.
I april 2014 tog kommunfullmäktige beslutet att höja tomtpriserna i kommunen från 1 januari 2015 för att motsvara
dagens exploateringskostnader.
Tomterna i Vännäs och Vännäsby kommer att kosta 140 000
kronor för tomtstorlek max 1 000 kvadratmeter. Större tomter
får ett tillägg med 50 kronor per kvadratmeter. Tomterna i
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Tväråbäck kommer att kosta 45 000 kronor med tomtstorlek
max 1 000 kvadratmeter. Större tomter får ett tillägg med 15
kronor per kvadratmeter. Gällande tomtpriser är från en krona
upp till 80 000 kronor.
OBS! Vatten- och avloppsanslutningskostnader tillkommer enligt
kommunens VA-taxa.
Se lediga tomter i kommunen på
www.vannas.se/ledigatomter
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Bygglov på
L andsbygden
Sammanhållen bebyggelse är ett begrepp som används för att bedöma om
fastigheter omfattas av de bygglovskrav
som ställs enligt plan- och bygglagen.
På Vännäs landsbygd, utanför planlagt område, har olika byar pekats ut
som sammanhållen bebyggelse.
Plan- och miljönämnden har beslutat om kriterierna för begreppet.
När en grupp av minst tre bebyggda
tomter med bostadshus eller fritidshus
angränsar till varandra eller endast
skiljs åt av väg, gata eller parkmark
räknas detta som sammanhållen
bebyggelse.
Inom sammanhållen bebyggelse krävs
bygglov för de flesta byggåtgärderna
kring fastigheten. Utanför sammanhållen bebyggelse är det exempelvis
tillåtet att bygga en komplementbyggnad till fastigheten utan bygglov.

Exempel 1: Fastigheter inom sammanhållen bebyggelse

Fram till årsskiftet gäller tidigare
beslutade områden för sammanhållen
bebyggelse.
Vill du bygga på din fastighet och
är du osäker om fastigheten ligger
inom sammanhållen bebyggelse är du
välkommen att kontakta oss på planoch byggavdelningen.

eva Lidestav
byggnadsinspektör
142 11

Exempel 2: Fastigheter utanför sammanhållen bebyggelse

Brobyte över Gullbäcken - Bron stängs av
Trafikverket kommer att byta ut bron över Gullbäcken i Gullbyn, väg 622. Under perioden 2 januari - 30 april 2015
kommer bron därför att stängas av helt och trafiken leds om via befintliga vägar.
Bron över Gullbäcken har dålig bärighet och är för smal, därför kommer en ny bro att byggas på samma ställe som den
befintliga. Trafikverket har utrett olika lösningar (bland annat tillfällig bro eller isväg) för att minska störningarna för trafiken
då avstängningen kan medföra långa omvägar. Dessa lösningar är tyvärr inte genomförbara. Närboende och andra
berörda har fått information om detta. Den nya bron kommer att öppnas för trafik senast den 30 april 2015.
På trafikverkets hemsida hittar du information om projektet:
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasterbotten/vag622/
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7

Foto: Teresia Jonsson

Varför tar det så
lång tid att få bort
skrotbilar?
Den 15 augusti 2013 inkom ett
klagomål om skrotbilar vid konstgräsplanen. Bilarna forslades bort för att
skrotas den 18 januari 2014, fem månader senare. Varför tar det så lång tid?
Personlig egendom (Skrotbil) eller fordonsvr ak?

Enligt Teresia Jonsson, miljö- och
hälsoskyddsinspektör samt plan- och
miljönämndens handläggare för skrotbilsärenden, beror det på rättssäkerheten i ärendet i och med att kommunen
hanterar personlig egendom.
När ett klagomål om skrotbilar kommer in görs en inspektion med syfte att
bedöma om det verkligen är fordonsvrak, och fordonen fotograferas. Om
det inte är ett fordonsvrak får inte
plan- och miljönämnden agera som
myndighet.
Blir bedömningen att det är en skrotbil
behöver fordonsägaren meddelas.
8

Ägaren identifieras via Transportstyrelsen och får en skriftlig uppmaning
att flytta på fordonet.
Ibland tar fordonsägaren själv hand
om sitt fordon efter att ha fått en uppmaning. Men står fordonet kvar vid
återinspektion när uppmaningstiden
är över så behöver ett beslut fattas om
flyttning och skrotning av fordonet.
Ett förslag till beslut måste alltid pratas
igenom med fordonsägaren först och
sedan tas beslutet.
Nästa steg som dras igång innebär att
kommunen måste ta över ägarskapet på fordonet, och för det görs en
anmälan till Transportstyrelsen. Så
fort övertagandebeviset kommer bokas
hämtning för demontering och skrotning hos bildemonteringen.

flytta på fordonet. Detta eftersom ägaren blir debiterad, inte bara för hämtning och demontering, utan också för
handläggningstiden.
Men k an inte kom munen
bar a fly tta på bilen?

Tyvärr är det inte så enkelt. Kommunen måste ha ägarbevis för att få
skrota den. Flyttar kommunen bilen
utan ägarens tillstånd kan det bli tal
om skadestånd för åverkan på bilen.
M alin Österlund
Miljöchef
141 63

För den ursprungliga fordonsägaren
blir det mycket dyrare om hen låter
plan- och miljönämnden genomföra
hela hanteringen, jämfört med att själv
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Höjda avgifter
för felparkering
Kommunfullmäktige i Vännäs kommun har beslutat att höja avgifterna för
felparkering inom kommunen ska gälla från och med 1 november 2014.
Vid överträdelser på gatumark och på allmänna platser utfärdas en parkeringsanmärkning. Nedan följer några exempel. Dessa belopp gäller inom Vännäs kommun:

Energirådgivning
Behöver du råd eller vill veta mer
om energieffektivisering, energispartips, upplysningar om olika
produkter, val av värmesystem med
mera, det vill säga allt om energihushållning?
Då är du välkommen att kontakta
kommunens energirådgivare
Annelie Hansson.

400 kr
Om du parkerar...

500 kr
Om du parkerar...

600 kr
Om du parkerar...

•

på gång- eller cykelbana

•

•

•

på busshållplats

•

i korsning

•

på övergångsställe

•

i zoner med parkeringsförbud eller där det är förbud
att stanna

mot färdriktningen

utan särskilt p-tillstånd på
parkeringsplats för rörelsehindrade

Kontakt
Annelie finns på plats i Vännäs
varannan tisdag, men går att nå
per telefon:
010-722 67 35 alt. 070-385 75 73

eller via e-post övriga arbetsdagar:
annelie.hansson@wspgroup.se

Observera att felparkeringsavgifterna gäller för parkering på gatumark och
allmänna platser där polisen är tillsynsmyndighet. Inne på kvartersmark kan det
finnas andra bestämmelser.

Information i olika frågor som rör
energi kan du också få via Energimyndighetens webbplats.
www.energimyndigheten.se

Rådgivningen är kostnadsfri!

Näringslivsråd
Näringslivsrådet startades för cirka två
år sedan med syfte att lyfta gemensamma frågor för Vännäs kommun och
andra organisationer som verkar i
näringslivet i Vännäs. Rådet träffas cirka
sex gånger per år och för en dialog om
såväl aktuella som strategiska frågor.

Företagarna:
Greger Nordlund och Stefan Johansson.

De organisationer som samverkar och
de personer som företräder respektive
organisation är:

Bankerna:
Helena Nordberg och Jonas Sjöström
från Swedbank. Alexander Bagrov från
Handelsbanken.
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Vännäshandlarna:
Roger Johansson och Melina Karlsson.
LRF:
Lotta Folkesson.

Vännäs kommun:
Kommunalråd Johan Söderling, oppositionsråd Ulf Eriksson, administrativ chef
Karolina Johansson, samhällsbyggnadschef Tore Forsberg, Industrihusbolagets
VD Per Lundqvist och näringslivsutvecklare Christin Westman.

Christin westm an
näringslivsut veckl are
141 43
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Illustration: Vännäs, av Kajsa Nilsson

Vännäs kommun, budget 2015
Kommunfullmäktige i vännäs beslutar om kommunens budget. Budgeten
fördelas till nämnderna som i sin tur
beslutar om detaljerna om hur de vill
fördela pengarna till sina verksamheter.
Verksamheten ska sedan effektivt nyttja
de resurser som de blivit tilldelade.

•

Den 27 oktober 2014 kommunfullmäktige antog budgeten för 2015.
Budgeten innehåller:

•
•

•
•
•

•

Drift- och investeringsbudget 2015
Preliminära ramar 2016-2017
Kommunövergripande målsättningar och särskilda uppdrag till
nämnderna

För 2015 beräknas kommunen kostnader totalt till 774 Mkr inklusive
avskrivningar och finansiella kostnader. Intäkterna (t.ex. förskoleavgifter,
renhållningsavgifter och bredband)
beräknas till 240 Mkr. Förutom detta
tillkommer intäkter genom skatter och
avgifter på 534 Mkr.
Budgetbeslutet innebär en skattehöjning med 50 öre per skattekrona.
Skattesats i Vännäs kommun är nu
23,60 kr/100 kr från 1 januari 2015.
Budgeten innehåller även en rad målsättningar, då kommunallagen kräver
att kommunen upprättar mål för både
verksamheten och ekonomin. De målsättningar som gäller under 2015 är:
•
•

•
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Nämnderna har ekonomi i balans.
Årets resultat ska uppgå till 2 %
av skatter och bidrag. Detta mål
beräknas inte kunna nås under
planperioden.
Soliditeten ska under perioden i
genomsnitt vara bättre än 29 %.

•
•

•
•
•
•
•
•

Kassalikviditeten ska under
perioden i genomsnitt vara bättre
än 39 %.
Medborgarna trivs i kommunen
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra
bemötande, en bra service och
tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.
Medarbetarna trivs.
Vännäs kommun har bra ledare
med ett gott ledarskap.
Vännäs har jämställda arbetsplatser.
Minst 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en
heltidsanställning.
Sjukfrånvaron är högst 5 %.
Delade turer ska avvecklas under
perioden 2015-2017.
Vännäs kommuns verksamheter
är av god kvalitet.
Hela Vännäs har ett utvecklat
näringsliv och företagande.
Fler kooperativ och sociala företag
skapas.

Nämndernas
nettobudgetar 2015:
Kommunstyrelsen
-87,7Mkr
Vård- och omsorgsnämnden
-192,5Mkr
Barn- och utbildningsnämnden
-221,6Mkr
Plan- och miljönämnden
-7,6Mkr
Liljaskolans styrelse
Liljaskolan är en resultatenhet och ska
gå med ett nollresultat.

Budget 2014 – prognos per oktober

Vid halvårsskiftet visade Vännäs
kommuns prognoser ett beräknat
underskott för helåret på ca.–10 mkr
mot budget. Detta var klart bekymmersamt och fullmäktige beslutade
att uppmana alla nämnder att hålla
budgeten samt att utse en arbetsgrupp
att ta fram förslag på hur innevarande
års prognostiserade underskott kan
minskas.
Sedan dess har verksamheterna gjort
ett antal besparingar och effektiviseringar. Prognoserna för 2014 års resultat har successivt förbättrats under
hösten. De flesta av verksamheterna
visar på förbättringar som gör att
resultatet närmar sig noll i förhållande
till budgeten.
För att långsiktigt kunna anses ha en
budget i balans bör Vännäs kommun
visa ett överskott på ca 10 mkr mot
budget – varje år. I nuläget befinner
sig kommunen därmed inte i närheten
av detta önskade läge.
Under hösten har SKL arbetat med att
analysera kommunens ekonomi och
ekonomistyrning. Detta arbete fortgår
under 2015. Kommunen ställer också
om till tertitaluppföljning och lämnar
halvårsuppföljningen, i syfte att kunna
agera snabbare vid befarat underskott.
Du kan ta del av Vännäs kommuns
budget för 2015 på www.vannas.se

K arolina Johansson
Förvaltningschef
141 33
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Nya krav- och Inkassorutiner
i Vännäs Kommun
Under hösten 2014 har Vännäs kommun ingått ett samarbete med ett externt
Inkassoföretag, Visma Collectors AB,
för hantering av obetalda kundfakturor. Detta innebär att Visma kommer
att sköta all handläggning av obetalda
fakturor från Vännäs kommun från och
med december 2014.
Kravrutinerna gäller för all fakturering från kommunen, förutom fakturor
från Vännäs bostäder, och påbörjas
direkt efter det att en faktura är förfallen till betalning.
Påminnelse

Påminnelse skickas ut efter det att
förfallodatumet passerats med 5 dagar.
En påminnelseavgift på 60 kr samt
ref.ränta +8% tillkommer enligt 6 § i
räntelagen.
Inkassokrav

Betalas inte påminnelsen inom 12
dagar går fordran över till Inkasso.
En inkassoavgift på 180 kr tillkommer
enligt inkassolagen.

Betalningsföreläggande

Om Inkassokravet inte betalas innan
det förfaller görs en begäran om betalningsföreläggande och handräckning
hos Kronofogdemyndigheten.
Amorteringsplan

Vid uppläggning av en amorteringsplan utgår en avgift på 170 kr samt en
kostnad på 50 kr per avi.
Vid frågor gällande betalningar, anstånd och amorteringsplaner hänvisar
vi till Visma Collectors på telefonnummer 042-247400. Föreligger det
några oklarheter angående tjänst eller
produkt man köpt besvaras dessa av
Vännäs kommun.
Utöver denna kravprocess kan kommunens verksamheter ha egna påföljder i form av avstängning eller
liknande.
Redan påbörjade inkassoärenden
kommer tillsvidare att fortsätta handläggas av ekonomiavdelningen på
Vännäs Kommun.
mik ael Bergström
Ekonomichef
141 20

Ny upphandling ger
hållbara livsmedel
För att fler intresserade företag ska
få möjlighet att leverera livsmedel till
kommunens kök har Vännäs kommun
beslutat att upphandla vissa varugrupper fristående från tidigare avtal.
Emma Jakobsson, kostchef i Vännäs
kommun ser fram emot att kunna genomföra upphandlingen och erbjuda
matgästerna hållbara livsmedel.
Samtidigt hoppas hon att satsningen
ska öka intresset för den mat som
serveras.
De matvaror som Vännäs kommun
ska upphandla i separata avtal är:
mejerivaror, nötkött och korv. Mat
som ska levereras till köken för att
sedan hamna på tallrikarna i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Avtalet kommer att gälla under
en fyraårsperiod med planerad start i
mars 2016.
Underlaget med detaljerad information kommer att finnas på kommunens
databas för upphandlingar:
www.e-avrop.com under december.

Utdelade utvecklingsbidrag för 2014
I maj fördelades utvecklingsbidragen
till föreningslivet i Vännäs. Totalt fick
10 föreningar dela på ca 154 000 kr.
Utvecklingsbidraget ska bland annat
stimulera föreningslivet att ge Vännäs medborgare goda möjligheter att
trivas och utvecklas i kommunen.
I tabellen till höger kan du ta del av de
föreningar som fått utvecklingsbidrag
samt för vilken aktivitet de fått bidrag.
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Förening

Beviljades bidrag för

Vännäs skytteförening

Utveckling av skytte för tjejer

Spöland Vännäs IF

Möjliggöra fotbollsskola

Empower klättring

Utveckling av klätterträning

Vännäs Orienteringsklubb

Friluftsdagar för kommunens skolor

Alpina Klubben Vännäs

SM bidrag för tävling

Vännäsbygdens konstförening

Sprida och främja konst i kommunen

Vännäs musik och teaterförening

Arrangera och erbjuda kvalitativscenkonst

Vännäs filmstudio

Verksamhetsbidrag för filmvisning

Jämteböle bygdegårdsförening

Utforma mötesplats/lekplats för barn och unga
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Konstnärlig
utsmyckning av nya
Vegaskolan & biblioteket
Vännäs kommun tillämpar den så
kallade enprocentregeln, vilket innebär
att en procent av byggnadskostnaden
vid större ny- eller ombyggnationer ska
avsättas till konstnärlig utsmyckning.
Yrkesverksamma konstnärer från hela
landet hade i våras möjlighet att lämna
intresseanmälan för att bidra till den
konstnärliga utsmyckningen av nya
Vegaskolan och biblioteket. I juni fick
fem utvalda konstnärer uppdraget att
ta fram skisser. En referensgrupp med
representanter från skolan, biblioteket,

Vännäs konstförening och länskonstkonsulenten har granskat skisserna.
Utifrån referensgruppens förslag beslutade barn- och utbildningsnämnden
den 17 oktober hur uppdragen skulle
fördelas.
Jögge Sundqvist, Kasamark

Får uppdraget att konstnärligt gestalta
entrén som vetter mot skolgården.

Den konstnärliga utsmyckningen ska
vara färdig inför byggnadens invigning. Förutom dessa konstverk kommer det att finnas utrymme i den nya
skolan och biblioteket för tillfälliga
konstutställningar, slöjdalster med
mera.
Henrik Åström
Kultur- och bibliotekschef
141 70

Monika Gora, Malmö

Får uppdraget att konstnärligt gestalta
biblioteket och skolgården.

Koja och trädkrona
Konstnär: Monika Gora

Det offentliga konstverket Koja
och trädkrona kommmer att
placeras i biblioteket.
Platsen är färgglad och väcker
nyfikenhet både hos barn och
vuxna. Här kan man sitta och
läsa sin favoritbok eller bara ta
en paus.
Monik a Gora
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Skulptur ”Blå Hulken John”
Konstnär: Jögge Sundqvist

Historien bakom skulpturen är berättad av en elev i klass
5B på Vegaskolan i augusti 2014. Det var under en berättelsedag som en elev berättade historien om när Pappa
John räddade familjen ur ett brinnande hus. Han hade
hämtat en stege som det normalt behövdes tre man för
att bära. Det är allmänt omvittnat att människan kan
prestera ”superkrafter” när det verkligen gäller [...].
Jag ser skulpturen ”Blå Hulken John” som en metafor för
att påhittighet, mod och ansträngning kan ge resultat,
speciellt i situationer när tillvaron ställs på sin spets.
Stegen ser jag som en allegori, som en bildlig framställning av kunskapsinhämtning. Livet blir stegpinnar i en
stege vriden in i varje människas existens, som metafor för
att vetgirighet vidgar kännedomen om omvärlden, människan och sig själv.
I min gestaltning av berättelsen utnyttjar jag rummet och
trappens vridning.
”Blå Hulken John” fyller luftrummet och kan ses och upplevas från entrén, från övervåningen, trappen, samlingsrummet och från hallen
Jögge Sundqvist

Vegaskolans ljusskulpturer
Konstnär: Monika Gora

Konstellationen består av en skulptur
som står på stolpe och två stycken
skulpturer på mark som placeras på
skolgården. I varje skulptur finns en
ljuskälla som lyser upp skulpturen.
Skulpturerna tänds i skymning och
släcks i gryning vilket är något före
och efter den vanliga belysningen, för
att uppnå maximal effekt.
Vegaskolans ljusskulpturer samspelar
med varandra och med skolans elever,
personal & besökare. Ljusskulpturernas gulgröna färgsättning kommunicerar med trädens färger. Ljusskulpturernas färger är de nyutspruckna
bladens gröna. Vintertid är färgen ett
minne av frodigare och varmare årstider. De tillför en grön dimension till
skolgården äver
under vinterhalvåret.
Skulpturerna
bildar en konstellation.
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En grupp som kan avläsas som en
helhet eller som individuella former.
Skulpturen på stolpe leder blicken
uppåt mot himlen, träden och husfasaderna. De andra förankrade på marken är tillgängliga, klättervänliga och
behagliga att sitta på.
När det skymmer eller är mörkt lyser
skulpturerna med varmt sken. Dagtid
lyses det transparanta materialet upp
av solljuset.
Skulpturerna inbjuder till lek. Placeringen och exakt färgnyans bestäms
i samråd med skolans elever och personal för att skapa delaktighet och en
känsla att skulpturerna är deras.
De får skapa en berättelse om verket.
Det blir spännande att se vilket namn
de slutligen får.
Monik a Gora
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Femteklassare skapar konst
Tillsammans med glaskonstnären
Camilla Caster har tre klasser från
årskurs fem på Vegaskolan skapat glasskulpturer. Utställningen hade premiär
i Vita Kuben på Norrlandsoperan.
Det är barnen själva som skapat alla
konstverk och Camilla Caster har funnits som hjälp. För henne har processen varit det viktigaste och att alla
kunnat vara med. Konstverken har
tagit sex förmiddagar att framställa.
Det har varit intensivt, men Camilla
Caster tycker att det roligaste med
hela projektet har varit att jobba med
barnen.

- Det roligaste har varit att ha få jobba
tillsammans, säger Pelle Eriksson i 5C
på Vegaskolan som är en av skaparna.

regionalt, och inte bara i Umeå. Målet
har varit att uppmuntra elevernas egen
kreativitet.

Glasåljud är ett delprojekt i River
Stories som handlar om att sprida
kulturen under kulturhuvudstadsåret

- Vegaskolan ansökte om att få vara
med i projektet och har haft väldigt
engagerade lärare, säger Camilla
Caster.

På bilden: Pelle Er

iksson, Klass 5C på

text/foto: Elin Storm are
Strömbäcks folkhögskol a

Vegaskolan

- Lusten som barnen ger kan jag leva
på länge. Att se deras kreativitet explodera, säger Camilla Caster.
Till sin hjälp har eleverna samlat in
glas hemifrån som de sedan använt till
att skapa konstverken. De har även på
musiklektionerna fått skapa ljud med
olika slags glas som sedan har tonsatt
utställningen. De använde bland annat glasflaskor som de trummade på
och blåste i.
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Lärplattor
i förskolan

Välkomna till en inspirerande
föreläsningsserie med tre fristående
teman där vi vuxna får möjlighet
att utveckla vår relation till de barn
som vi möter.
Plats:
Vännäsby församlingshem
Datum:
21 januari
Lars H Gustavsson
Växa - inte lyda: när barn och vuxna
vill olika saker, vem trotsar då? Hur
löser vi det hela?
3 februari
Petra Krantz Lindberg
Duga som man är: om barns
självkänsla och vuxnas ledarskap
18 februari
Maria Klein
Att förstå tonåringens problem och
hitta lösningar - för dig som möter
tonåringar i din vardag
Tid:
18.00-20.00
Vi bjuder på fika
Ingen föranmälan
Denna föreläsningsserie riktar sig till
vuxna så därför ser vi gärna att ni
lämnar era barn hemma om ni har
möjlighet.
Arrangörer:
Svenska kyrkan, Studieförbundet
Sensus och Vännäs kommun,
Familjecenter
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Från och med höstterminen 2014 har
alla förskoleavdelningar i Vännäs
kommun en egen lärplatta (iPad).
En lärplatta finns också tillgänglig i
dagbarnvårdarnas gemensamma lokal.
Vi ser lärplattan som ett lättillgängligt
verktyg för barn och pedagoger i den
dagliga verksamheten. Lärplattan är
ett multiverktyg, där du enkelt kan
fotografera, filma, spela in ljud, ta reda
på fakta, rita, skriva och dokumentera.
Barnen får tillsammans med pedagogerna lära av varandra och bli
bekanta med dagens teknik. Vi tänker
att barnens arbete med lärplattan ger
dem många möjligheter till samspel,
turtagning och problemlösning.
Vi tror också att det kan inspirera
många barn att på ett lustfyllt sätt
komma i kontakt med t ex språk,
matematik och naturvetenskap.
I det enorma utbudet av appar ska vi
vara kritiska granskare av vad vi ska

använda i förskolan. Vi vill visa
barnen andra möjligheter än vad de
kanske redan mött hemma. Barnen
ska utmanas och få möjlighet att utforska utifrån sin egen nyfikenhet.
M aria Bränström
Sa mordnare/Förskolechef
146 51

Allmänhetens badminton

under jul- & nyårshelgerna
Hammarhallen
22 december
25 december
26 december
29 december
3 december
1 januari
2 januari

k l .17.0 0 -19.0 0
k l.14.0 0 -16.0 0
k l .17.0 0 -19.0 0
k l .17.0 0 -19.0 0
k l.14.0 0 -16.0 0
k l.14.0 0 -16.0 0
k l .17.0 0 -19.0 0
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Foto: Linda Henriksson

Verktyg
för vuxna i
mötet med
barn och
ungdomar

Gemensam överförmyndarnämnd
Den 1 januari 2015 bildar sex kommuner i Umeåregionen en gemensam
överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige i Umeå, Vännäs,
Robertsfors, Vindeln, Nordmaling och
Bjurholms kommuner har tagit beslut att
bilda gemensam överförmyndarnämnd.
Umeå är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande. Handläggningen fortsätter precis som tidigare hos
överförmyndarkontoret i Umeå.
Inom Umeåregionen har vi idag tre
kommuner med överförmyndarnämnd
och tre kommuner med ensam överförmyndare. Dessa uppdrag upphör
den 31 december 2014 när den nya
överförmyndarnämnden tillträder.
I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren är en kommunal
tillsynsmyndighet för kommunens
ställföreträdare (gode män, förvaltare
och förmyndare).
Överförmyndarens uppdrag är att
motverka rättsförluster för personer, som
själva inte kan tillvarata sina rättigheter.
Som alla myndigheter lyder överförmyndaren under förvaltningslagen. För övrigt
är det i första hand regler i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen
som närmare styr verksamheten.
Överförmyndarna i Umeåregionen
090-16 10 00 vxl
overformyndarnamnden@umea.se
Berit Persson
Överförmyndare
Vännäs

Välkomna till
Stjärnhuset
Vad kan Vännäs FrivilligCenter
göra för dig som är äldre eller har
funktionshinder och bor i ordinärt
boende?
-

Hjälp av hemfixare
Besök med eller utan hund
Avlösning till dig som vårdar någon
Hjälp med att gå och handla
Sällskap på en promenad

Ring till FrivilligCenter vardagar
kl.10.00-12.00 med ditt önskemål.
Öppet: Vardagar kl 10.00-12.00
Telefon: 0935-143 08
Välkommen till Vännäs FrivilligCenter
Södra Drottninggatan 2, 911 32 Vännäs (under Hälsocentralen)
Våra tjänster är GRATIS
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Stjärnhuset i Vännäs är till för ungdomarna och föräldrar. Här finns
fritidsgården, ungdoms- och föräldrarådgivning, förebyggande socialtjänst,
ungdoms- och föreningsutvecklare
samt kommunens uppföljningsansvar
för ungdomar 16-20 år som avbrutit
eller inte fullföljt gymnasiestudier.
Öppna rådgivningstider

Från den 23 september 2014 erbjuder
vi öppna rådgivningstider varje tisdag
mellan kl.14-16, då samtlig personal
finns på plats. Du är då som ungdom,
förälder eller du som i din verksamhet kommer i kontakt med barn är då
hjärtligt välkommen att besöka oss på
Kommendörsgatan 19. Du är naturligtvis även välkommen övrig tid för
besök eller telefonsamtal. Kontakta oss
gärna för mer information.

Jul- och nyårsöppet
på biblioteken
Vännäs bibliotek
22/12 - 28/12
Måndag
kl. 10.00-16.00
Tisdag		
kl. 10.00-14.00
Onsdag-lördag		
Stängt
29/12 - 4/1
Måndag
kl.
Tisdag		
kl.
Onsdag-torsdag		
Fredag		
kl.
Lördag		
kl.

10.00-16.00
10.00-14.00
Stängt
10.00-16.00
10.00-14.00

5/1 – 11/1
Måndag
kl. 10.00-14.00
Tisdag			 Stängt
Onsdag		
kl. 10.00-16.00
Torsdag		
kl. 10.00-20.00
Fredag		
kl. 10.00-16.00
Lördag		
kl. 10.00-14.00
Kontakt: 0935-141 80

Vännäsby bibliotek
22/12 – 2/1
Stängt
Kontakt: 0935-141 90

Omlån kan göras på telefon
eller via internet:
www.minabibliotek.se
Pinkod krävs.
E-post: biblioteket@vannas.se

Susanna M årtensson
Sa mordnare
144 20,
070 -37 88 915
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