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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

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

hans-åke donnersvärd 
kommunchef

företagarna är viktiga samhällsbyggare
vissa arbetsdagar börjar bättre än andra. en dag började särskilt bra.  
vännäs kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning hade bjudit in närings-
livet 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 förutsätt-
ningar 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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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

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

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
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TexT/foTo: roLand samueLsson
Lärare
145 17

fritidsgårdarna  
Ikaros och Lobbyn
fritidsgårdarna i vännäs har som syfte 
att vara en drogfri, trygg och välkom-
nande mötesplats, med inflytande och 
delaktighet från besökarna.

arbetet på fritidsgården utgår från ett 
främjande arbetssätt, där man lyfter 
fram det positiva och kreativa i ung-
domars 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

Maria Olofsson, till vänster på bilden 
och Linnéa Sjöner till höger, startade 
tidigt på höstlovets första dag Lil-
jaskolans 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. Utom-
lands 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. Där-
efter 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.

- 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 an-
nat land. Utlandstransport är huvud-
temat.

- 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 elev-
erna borde både lärarna och skolan 
uppfatta som det högsta betyget ung-
domarna kan sätta på sin upplevelse 
av resan.

Elever vid Liljaskolan  
körde hjälpsändning under lovet
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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 arbets- 
dagar innan önskad tid för att säker-
ställa att ni har tillgång till lokalen.

Under senare delen av våren och under 
hösten har Vännäs kommun genomfört 
reparationer av busskurar och klotter-
sanering som en del i arbetet med att 
skapa ett snyggare och tryggare Vännäs.  
I juni inleddes klottersaneringen i de 
centrala delarna av Vännäs och Vän-
näsby, 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 

Information till dig som 
reser med Länstrafiken
nya tider från den 14 december
från den 14 december 2014 gäller en 
ny tidtabell för länet.  

förändringar som berör vännäs – umeå 
är främst tidjusteringar. Tre turer från 
umeå universitetssjukhus till vännäs sen- 
areläggs 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…
•	 om du är registrerad på vår hem-

sida 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 face-
book; facebook.com/tabussen.

Behöver du hjälp eller har frågor kan 
du kontakta vår reseservice

Tel: 0771‐100 110
www.tabussen.nu

emeLIe hÖGLander 
fÖrenInGs- och TurIsmuTveckLare

141 18

Tänk på att er bokning bara gäller 
när ni fått en bokningsbekräftelse.
Bokningsförfrågningar av hallar och 
utrustning kan göras på

www.vannas.se/bokning

nyckelutlämning under jul & nyår

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 buss-
trafik eller genomföra ett nytt testrese-
närsprojekt. 

Men tyvärr är vandalisering av 
busskurarna och klotter ett återkom-
mande problem. Inte bara för Vännäs 
utan även för f ler kommuner i länet, 
konstaterar Linda och Lina.

sanering och reparation för ett 
snyggare och tryggare Vännäs

LInda nyGren käck 
0935-141 67 

LIna andersson 
0935-141 13
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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 gäl-
ler 100 meter från strandkanten, både 
på land och vid vattnet. Inom detta 
område är det förbjudet att bygga, 
gräva eller anlägga någon typ av verk-
samhet. 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 strand-
skyddet som innebär att komplet-
teringsåtgärder får göras inom ett 
strandskyddsområde om:

•	 den ligger inom 15 meter från hu-
vudbyggnaden men inte närmare 
strandlinjen än 25 meter eller 

•	 dispens sedan tidigare har beslu-
tats på tomtplatsen.

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

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. 

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

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 byggav-
delningen.

söker du tomt i Vännäs, Vännäsby eller tvärå-
bäck? Passa på innan årsskiftet.
I april 2014 tog kommunfullmäktige beslutet att  höja tomt-
priserna 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 

Höjda tomtpriser från 2015
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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eva LIdesTav
ByGGnadsInsPekTÖr

142 11

ByGGLov På  

LandsByGden
Sammanhållen bebyggelse är ett be-
grepp som används för att bedöma om 
fastigheter omfattas av de bygglovskrav 
som ställs enligt plan- och bygglagen. 
På Vännäs landsbygd, utanför plan-
lagt område, har olika byar pekats ut 
som sammanhållen bebyggelse. 

Plan- och miljönämnden har be-
slutat 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 samman-
hållen bebyggelse är det exempelvis 
tillåtet att bygga en komplementbygg-
nad till fastigheten utan bygglov.

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 plan- 
och byggavdelningen.

Exempel 1: Fastigheter inom sammanhållen bebyggelse 

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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Den 15 augusti 2013 inkom ett  
klagomål om skrotbilar vid konstgräs-
planen. Bilarna forslades bort för att 
skrotas den 18 januari 2014, fem må-
nader senare. Varför tar det så lång tid?

PersonLIG eGendom (skroT-
BIL) eLLer fordonsvrak?

Enligt Teresia Jonsson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör samt plan- och 
miljönämndens handläggare för skrot-
bilsärenden, beror det på rättssäkerhe-
ten i ärendet i och med att kommunen 
hanterar personlig egendom.

När ett klagomål om skrotbilar kom-
mer in görs en inspektion med syfte att 
bedöma om det verkligen är fordons-
vrak, 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. 

Ägaren identifieras via Transportsty-
relsen och får en skriftlig uppmaning 
att flytta på fordonet.

Ibland tar fordonsägaren själv hand 
om sitt fordon efter att ha fått en upp-
maning. 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 ägarska-
pet på fordonet, och för det görs en 
anmälan till Transportstyrelsen. Så 
fort övertagandebeviset kommer bokas 
hämtning för demontering och skrot-
ning hos bildemonteringen. 

För den ursprungliga fordonsägaren 
blir det mycket dyrare om hen låter 
plan- och miljönämnden genomföra 
hela hanteringen, jämfört med att själv 

flytta på fordonet. Detta eftersom äga-
ren blir debiterad, inte bara för hämt-
ning och demontering, utan också för 
handläggningstiden.

men kan InTe kommunen 
Bara fLyTTa På BILen? 

Tyvärr är det inte så enkelt. Kom-
munen måste ha ägarbevis för att få 
skrota den. Flyttar kommunen bilen 
utan ägarens tillstånd kan det bli tal 
om skadestånd för åverkan på bilen.

maLIn ÖsTerLund
mILJÖchef

141 63

Varför tar det så 
lång tid att få bort 
skrotbilar?
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Behöver du råd eller vill veta mer 
om energieffektivisering, energi-
spartips, upplysningar om olika 
produkter, val av värmesystem med 
mera, det vill säga allt om energi-
hushållning?

då är du välkommen att kontakta 
kommunens energirådgivare  
annelie hansson.

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 

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

rådgivningen är kostnadsfri!

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 parkeringsan-
märkning. nedan följer några exempel. dessa belopp gäller inom vännäs kommun:

500 kr  
om du parkerar...
•	 mot färdriktningen 

600 kr  
om du parkerar...
•	 utan särskilt p-tillstånd på  

parkeringsplats för rörelse-
hindrade 

Energi- 
rådgivning

näringslivsrådet startades för cirka två 
år sedan med syfte att lyfta gemen-
samma 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. 

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

företagarna:  
Greger nordlund och stefan Johansson.

Vännäshandlarna: 
roger Johansson och melina karlsson.

Lrf:
Lotta folkesson.

Bankerna:
helena nordberg och Jonas sjöström 
från swedbank. alexander Bagrov från 
handelsbanken. 

Vännäs kommun:
kommunalråd Johan söderling, opposi-
tionsråd ulf eriksson, administrativ chef 
karolina Johansson, samhällsbyggnads-
chef Tore forsberg, Industrihusbolagets 
vd Per Lundqvist och näringslivsutveck-
lare christin Westman. 

närInGsLIVsråd

chrIsTIn WesTman
närInGsLIvsuTveckLare

141 43

400 kr  
om du parkerar...
•	 på gång- eller cykelbana

•	 på busshållplats

•	 i korsning

•	 på övergångsställe

•	 i zoner med parkeringsför-
bud eller där det är förbud 
att stanna

Observera att felparkeringsavgifterna gäller för parkering på gatumark och  
allmänna platser där polisen är tillsynsmyndighet. Inne på kvartersmark kan det  
finnas andra bestämmelser.
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Vännäs kommun, BudGEt 2015
Kommunfullmäktige i vännäs beslu-
tar 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 kommunfull-
mäktige antog budgeten för 2015. 
Budgeten innehåller:

•	 Drift- och investeringsbudget 2015  
•	 Preliminära ramar 2016-2017 
•	 Kommunövergripande målsätt-

ningar och särskilda uppdrag till 
nämnderna 

För 2015 beräknas kommunen kost-
nader totalt till 774 Mkr inklusive 
avskrivningar och finansiella kostna-
der. 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 skattehöj-
ning 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 mål-
sättningar, då kommunallagen kräver 
att kommunen upprättar mål för både 
verksamheten och ekonomin. De mål-
sättningar som gäller under 2015 är:

•	 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 kom-

munens utveckling, ges ett bra 
bemötande, en bra service och 
tillgängligheten till Vännäs kom-
muns verksamheter är god.

•	 Medarbetarna trivs. 
•	 Vännäs kommun har bra ledare 

med ett gott ledarskap.
•	 Vännäs har jämställda arbets-

platser.
•	 Minst 65 % av kommunens tills-

vidareanställda 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. 

karoLIna Johansson
fÖrvaLTnInGschef

141 33

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 bekym-
mersamt 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 effektivise-
ringar. Prognoserna för 2014 års re-
sultat 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 

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.
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Under hösten 2014 har Vännäs kom-
mun ingått ett samarbete med ett externt 
Inkassoföretag, Visma Collectors AB, 
för hantering av obetalda kundfaktu-
ror. Detta innebär att Visma kommer 
att sköta all handläggning av obetalda 
fakturor från Vännäs kommun från och 
med december 2014. 

Kravrutinerna gäller för all fakture-
ring från kommunen, förutom fakturor 
från Vännäs bostäder, och påbörjas 
direkt efter det att en faktura är förfal-
len 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.

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 varugrup-
per fristående från tidigare avtal. 

emma Jakobsson, kostchef i vännäs  
kommun ser fram emot att kunna ge-
nomföra 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 kommu-
nens förskolor, skolor och äldreboen-
den. avtalet kommer att gälla under 
en fyraårsperiod med planerad start i 
mars 2016. 

underlaget med detaljerad informa-
tion kommer att finnas på kommunens 
databas för upphandlingar: 

www.e-avrop.com under december. 

Beviljades bidrag för
utveckling av skytte för tjejer 

möjliggöra fotbollsskola

utveckling av klätterträning

friluftsdagar för kommunens skolor

sm bidrag för tävling

sprida och främja konst i kommunen

arrangera och erbjuda kvalitativscenkonst

verksamhetsbidrag för filmvisning

utforma mötesplats/lekplats för barn och unga

nya krav- och Inkassorutiner  
i Vännäs kommun

Betalningsföreläggande

Om Inkassokravet inte betalas innan 
det förfaller görs en begäran om betal-
ningsföreläggande och handräckning 
hos Kronofogdemyndigheten.

amorteringsplan

Vid uppläggning av en amorterings-
plan utgår en avgift på 170 kr samt en 
kostnad på 50 kr per avi.

Vid frågor gällande betalningar, an-
stånd och amorteringsplaner hänvisar 
vi till Visma Collectors på telefon-
nummer 042-247400. Föreligger det 
några oklarheter angående tjänst eller 
produkt man köpt besvaras dessa av 
Vännäs kommun. 

Utöver denna kravprocess kan kom-
munens verksamheter ha egna på-
följder i form av avstängning eller 
liknande.

Redan påbörjade inkassoärenden 
kommer tillsvidare att fortsätta hand-
läggas av ekonomiavdelningen på 
Vännäs Kommun.

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 Vän-
näs 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.

förening
vännäs skytteförening

spöland vännäs If

empower klättring

vännäs orienteringsklubb

alpina klubben vännäs

vännäsbygdens konstförening

vännäs musik och teaterförening

vännäs filmstudio

Jämteböle bygdegårdsförening

mIkaeL BerGsTrÖm
ekonomIchef

141 20
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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 länskonst-
konsulenten har granskat skisserna. 
Utifrån referensgruppens förslag be-
slutade barn- och utbildningsnämnden 
den 17 oktober hur uppdragen skulle 
fördelas.

Jögge sundqvist, kasamark

Får uppdraget att konstnärligt gestalta 
entrén som vetter mot skolgården. 

monika Gora, malmö

Får uppdraget att konstnärligt gestalta 
biblioteket och skolgården. 

Den konstnärliga utsmyckningen ska 
vara färdig inför byggnadens invig-
ning. Förutom dessa konstverk kom-
mer det att finnas utrymme i den nya 
skolan och biblioteket för tillfälliga 
konstutställningar, slöjdalster med 
mera.

henrIk åsTrÖm
kuLTur- och BIBLIoTekschef

141 70

konstnärLIG 
utsmyCknInG aV nya 
VEGaskoLan & BIBLIotEkEt

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.

monIka Gora
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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. Ljusskulpturer-
nas gulgröna färgsättning kommuni-
cerar med trädens färger. Ljusskulp-
turernas färger är de nyutspruckna 
bladens gröna. Vintertid är färgen ett 
minne av frodigare och varmare års-
tider. De tillför en grön dimension till 

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 berät-
telsedag 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 framställ-
ning av kunskapsinhämtning. Livet blir stegpinnar i en 
stege vriden in i varje människas existens, som metafor för 
att vetgirighet vidgar kännedomen om omvärlden, män-
niskan och sig själv.

I min gestaltning av berättelsen utnyttjar jag rummet och 
trappens vridning.

”Blå Hulken John” fyller luftrummet och kan ses och upp-
levas från entrén, från övervåningen, trappen, samlings-
rummet och från hallen 

JÖGGe sundqvIsT

monIka Gora
skolgården äver 
under vinter-
halvåret.
Skulpturerna 
bildar en kon-
stellation.  

En grupp som kan avläsas som en 
helhet eller som individuella former. 
Skulpturen på stolpe leder blicken 
uppåt mot himlen, träden och husfasa-
derna. De andra förankrade på mark- 
en 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. Place-
ringen och exakt färgnyans bestäms 
i samråd med skolans elever och per-
sonal 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.
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Tillsammans med glaskonstnären  
Camilla Caster har tre klasser från 
årskurs fem på Vegaskolan skapat glas-
skulpturer. Utställningen hade premiär  
i Vita Kuben på Norrlandsoperan.

Det är barnen själva som skapat alla 
konstverk och Camilla Caster har fun-
nits som hjälp. För henne har proces-
sen 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.

- Lusten som barnen ger kan jag leva 
på länge. Att se deras kreativitet explo-
dera, 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 an-
nat glasf laskor som de trummade på 
och blåste i.

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

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

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

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

TexT/foTo: eLIn sTormare 
sTrÖmBäcks foLkhÖGskoLaPå bilden: Pelle Eriksson, Klass 5C på Vegaskolan
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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 peda-
gogerna 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 

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

LärPLattor 
I förskoLan

använda i förskolan. Vi vill visa  
barnen andra möjligheter än vad de 
kanske redan mött hemma. Barnen 
ska utmanas och få möjlighet att ut-
forska utifrån sin egen nyfikenhet.

marIa BränsTrÖm
samordnare/fÖrskoLechef

146 51

Verktyg 
för vuxna i 
mötet med 
barn och 
ungdomar

allmänhetens badminton 
under jul- & nyårshelgerna

hammarhallen
22 december k l .17.0 0 -19.0 0
25 december k l.14.00 -16.00
26 december k l .17.0 0 -19.0 0
29 december k l .17.0 0 -19.0 0
3 december k l.14.00 -16.00
1 januari k l.14.00 -16.00
2 januari k l .17.0 0 -19.0 0

Foto: Linda H
enriksson
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- hjälp av hemfixare
- Besök med eller utan hund
- Avlösning till dig som vårdar någon
- hjälp med att gå och handla
- Sällskap på en promenad

välkomna till 
stjärnhuset

Gemensam överförmyndarnämnd
den 1 januari 2015 bildar sex kom-
muner 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 ordfö-
rande och vice ordförande.  handlägg-
ningen fortsätter precis som tidigare hos 
överförmyndarkontoret i umeå. 

Inom umeåregionen har vi idag tre  
kommuner med överförmyndarnämnd 
och tre kommuner med ensam över-
förmyndare. dessa uppdrag upphör 
den 31 december 2014 när den nya 
överförmyndarnämnden tillträder.

I varje kommun skall det finnas en över-
förmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Vad kan Vännäs frivilligCenter 
göra för dig som är äldre eller har 
funktionshinder och bor i ordinärt 
boende?

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  vän-
näs (under hälsocentralen)

våra tjänster är GraTIs

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. 10.00-16.00
Tisdag  kl. 10.00-14.00
onsdag-torsdag   stängt
fredag  kl. 10.00-16.00
Lördag  kl. 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

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 överförmyn-
daren under förvaltningslagen. för övrigt 
är det i första hand regler i föräldrabal-
ken och förmynderskapsförordningen 
som närmare styr verksamheten.

Överförmyndarna i umeåregionen
090-16 10 00 vxl
overformyndarnamnden@umea.se

BerIT Persson
ÖverfÖrmyndare  

vännäs

Jul- och nyårsöppet  
på biblioteken

Stjärnhuset i Vännäs är till för ung-
domarna och föräldrar. Här finns 
fritidsgården, ungdoms- och föräldra-
rådgivning, 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 verksam-
het kommer i kontakt med barn är då 
hjärtligt välkommen att besöka oss på 
Kommendörsgatan 19. Du är natur-
ligtvis även välkommen övrig tid för 
besök eller telefonsamtal. Kontakta oss 
gärna för mer information.

susanna mårTensson                                                                                                                           
samordnare

144 20,  
070-37 88 915


