
   

   

         

Minnesanteckningar näringslivsråd 24 augusti 2017 

  
1. Välkommen  

 
2. Föregående råds minnesanteckningar.  
På föregående råd diskuterades den prioriteringslista som genomfördes på 
workshop om handeln och centrumplanering den 4 maj. Presentation av svensk 
näringslivs företagsklimatmätning. Själva placeringen kommer den 26 sept.   

 
3. Aktiviteter  hösten 2017 

- Förslag från rådet: att arbetet med centrumplanen fortsätter på ett bra sätt.  
- Information om personuppgiftslagen 
- Jobba med de utmaningar som finns om företagsklimat om avgifter gällande 

tillsyn, tillstånd och inom upphandlingsområdet. NNR, näringslivets 
regelnämnd har sammanställt alla avgifter samt hantering så som tex 
tidsåtgång, klassificeringar mm för 2016, för hela landet. Vännäs ligger 
högst i Västerbotten gällande tillsynsavgift för miljöfarligt avfall.  
NNRs undersökning skickas med dessa minnesanteckningar, samt läggs på 
vannas.se.  

- Jobba vidare med lokal för ”Pop Up” butik/ saluhall för lokala producenter 
av mat/mathantverk, hantverkare 

- Gemensam kampanj handel/besöksnäring om att handla lokalt 
- Branschutveckling hantverk, mathantverk, gårdsbutiker, lokalproducenter, 

tex genom affärsutveckling, studiebesök, gemensam marknadsföring, 
formstråk.  

- Teman för dialogfrukost: Företagsklimat, Event och sponsring som 
strategiskt varumärkesarbete och marknadsföringsverktyg 

-  Skogsbruk, Ägarplanering, skatteplanering. 
 

4. Lokaler 
I Vännäs Fastigheters lokal på Östra Järnvägsgatan 9b flyttar norra skogsägarna 
in i september och har två kontor på övervåningen. 
På Vegagatan 1 finns i dagsläget 4 kontorslokaler lediga.  
På Kommendörsgatan är ¼ av lokalen som tidigare var Antik Bothnia ledig. 
Synpunkter framkom att lokalerna där upplevs otrygga och mörka skynken för 
fönstren och dåligt upplysta- inga skyltfönster. Kan kontakt tas md 
hyresgästerna? Vännäs Fastigheter tycker det är svårt att påverka 
hyresgästerna. Melina och Per ska försöka besöka dem. Vännäs fastigheter 
planerar att byta tak på den fastigheten och i samband med Gatukontorets 
ombyggnation och dränering av gatan bygga om och fräscha upp för att göra 
fastigheten snyggare och fräschare.   
På privatsidan så är hyreshuset på Liljas väg färdigställt och inflyttning pågår 
just nu.   
Det s.k Stjärnhuset, håller på att färdigställas för lägenheter.  
Startbesked klart för festplatsen i Vännäsby, ca 12 intressenter har anmält sig, 
det kommer att bli 16 lägenheter totalt. Inflyttning blir 1 juni 2018 



 

 
5. Aktuell information från organisationerna 

Vännäs Kommun: 
- Tomter. I dagsläget är tomtanvisningar och lediga tomter i princip slut och 

samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på nya områden för exploatering. LRF 
efterfrågar om det är åkermark som kommer att tas i anspråk. Länsstyrelsen 
har synpunkter på att Vännäs Kommun i detta fall och Vännäs Kommun är 
medvetna om det. I Vännäsby är det i dagsläget inte aktuellt att köpa in 
åkermark och I Vännäs är det inte mark som i dagsläget brukas som är 
aktuellt för inköp.  

 
- Kooperativa hyresrätter, på området Älvdala. 13 st har skrivit på 

förhandsavtal och den 5 september fattas beslut om bygglov. 17 lägenheter 
samt en gemensamhetslägenhet kommer att byggas.  
 

- Rekryteringar. Kommande rekrytering på kansliet, Vännäs Kommun 
kommer att ske, bl. a upphandlare och vikariat näringslivsutvecklare turism. 
Lite oklart i dagsläget hur det kommer att se ut på grund av 
föräldraledigheter, mer info nästa råd. 
  

- Centrumplan & ÖP-arbete. Pågår. Bl. a en träff den 5 september som 
företagarna och handel bjuder in till för att diskutera utvecklingen.  
Vännäs Kommun håller i dagarna på att rita på modifierat  förslag som 
tidigare presenterats i olika sammanhang och workshops.  

 
 Swedbank 

- Medarrangör till Nolia ledarskapsdagar 3-4 oktober. Hoppas att företag från 
Vännäs deltar, Frida rekommenderar att det är bra dagar.  

 
Handel  

- Börja planera höstmarknad.  
 

LRF 
- Arrangerar en inspirationsdag v. 39 
 

Företagarna 
- Bjuder in handel, fastighetsägare, Vännäs Kommun m.fl till möte om vännäs 

centrum den 5 september 18.30 på Hotel Vännäs.  
 

Nästa möte den 28 september som blir i samband med dialogfrukost. Temat är 
Företagsklimatmätning, ranking Svenskt Näringsliv. Karina Folkesson, regionchef 
Svenskt Näringsliv deltar. OBS! Tiden: dialogfrukost 7.30-9.00, näringslivsråd 9-
10.30 // Christin Westman, Näringslivsutvecklare Tel: 0935-141 43, 070-389 18 54 

 
 

 


