
   

   

         

Minnesanteckningar näringslivsråd 28 september 2017 
Deltagande: Greger Nordlund, Per Lundqvist, Stefan Johansson, Frida Lidström, Karolina 

Johansson, Emma Elfving, Kristina Nordlund, Christin Westman, Melin Karlsson, Johan 

Söderling.  Gäst: Karina Folkesson Svenskt Näringsliv   
 
 

1. Välkommen  
 

2. Föregående råds minnesanteckningar.  

Kort genomgång av föregående råds anteckningar. 

 

3. Info från organisationerna 

  
Handel Pågår satsning tillsammans med Företagarna för att främja lokal handel. 

Handlarna jobbar med att starta kvällsöppet på torsdagar. I nuläget, 5-6 butiker som 

är med. Kommunen tittar på hur de kan haka på. Frågan om Swedbank kan ha 

kvällsöppet? Swedbank inget svar in dagsläget.  

Biblioteket har öppet torsdagar.  Viktigt med uthållighet och försöka samla de som 

vill.  Handeln har sökt pengar från urnära till MF. 

All-Helgona marknad 3-4 nov. Ansvarig är Helena på Tyfon.  

 

Företagarna just nu arbetet med Handeln. Påbörjat arbete med Vännäsgalan 

tillsammans med Vännäs Kommun, datum för galan 23 februari.  

 

LRF Kommungruppen bjudit in till rundtur för politiker m. flera den 17 okt för att 

informera om läget för bönderna i kommunen. Enligt information ska  Vännäs 

Kommun fått medel från Länsstyrelsen för att röja vid Rompa.  Vad har hänt med 

det? 

Christin tar med sig från och kollar med Christer Nygren/Tore Forsberg.  

 

Vännäs Fastigheter Lägenheterna vid Liljas väg är klara. Investeringsbidrag klart. 

Stjärnhuset fullt uthyrt och står klart i jan, 6 lägenheter. Hyreshuset i Vännäsby är pålat 

klart och 10 lägenheter av 16 är tecknade. Vännäs Fastigheter tittar på om de kan 

göra smålägenheter, taklägenheter, detta skulle tillskapa 6-7 lägenheter på 

befintliga fastigheter i Vännäs.  

Planering pågår för nytt äldreboende vid Myran,  40 platser. Vängården kommer 

sedan byggas om till bostadslägenheter när nya är klart.  

Byggande är viktigt, men dyrt att bygga och nybyggnation medför dyra hyror och 

det är ett avvägande hur mkt som går att bygga. I dagsläget lånar 

kommunen/Vännäs fastigheter till negativ ränta,  Allt uthyrt och det är en bra affär. 

Vännäs Fastigheter ska göra en analys av prognos hur det er ut framåt, gällande 

demografi och hur stort underskottet är på boende.  

 

Kooperativa hyresrätter upp till beslut på KF nu. 

Norra Skogsägarna flyttat in i Vännäs Fastigheters kontorslokal vid Östra 

Järnvägsgatan.  



 

Vännäs Kommun Ska lämna in synpunkter på Länstransportplanen, gällande 

åtgärder som bör prioriteras. Bl. a cykelbron Vindelälven. Vännäs tillsammans med 

övriga inlandskommuner vill stärka E12 kopplingen med  Finland och hamnen.  

Länsstyrelsen lyfter Skellefteå och  skelleftehamn, vilket Vännäs ifrågasatt. Vännäs 

kommun med flera inlandskommuner kritiserar att arbetet runt Länstransportplanen 

inte är transparant, dvs hur Region Västerbotten prioriterar och bedömer.  

Vidare ser kommunen att det är viktigt med att elektrifiera tvärbanan, för att stärka 

regionens utveckling.   

 

Swedbank Stärker just nu sin närvaro i Vännäs 

 

Svensk Näringslivs Företagsklimatmätning Vännäs i år på plats 77, bästa 

placeringen sedan mätningen startades. Målet som näringslivsrådet satte för 2017 

var topp 100. Frågan är nu hur vi tillsammans kan gå vidare.  

 

Det långsiktiga målet 2020 är topp 50. Hur når vi dit? Ska vi sätta upp delmål? Vad 

ska vi satsa på  2018?  

Greger lyftare att vi inte ska fokusera alltför mkt på rankingen, det är  innehållet och 

samarbetsklimatet som är viktigt, fortsätt att jobba med det. Att alla ska känna 

delaktighet.  

 

Karina Folkesson finns med för att stötta rådet och ge inspel på lyckade satsningar i 

andra kommuner.  Hon håller med om att målsättning bra. Vi ligger högt i dagsläget 

och det gäller det att hålla i. Bra att välja ut vad vi ska fokusera på. Vad hittar vi bra 

strategi för. Ex 10 i topp på service- variabler spiller över till andra områden.  

Karina informerar om att företagare generellt är intresserade av hela kommunen och 

den stora utmaningen framåt med stora pensionsavgångar och brist inom flera yrken 

kommer att innebära svårigheter att hitta personal och kompetensförsörjning. Det 

behövs 3-4000/personer per år in i anställning i Västerbotten. Viktigt att arbeta med 

skola och arbetsmarknadskunskap i skolan. Ut i skolan och prata om företagande. 

Visa på möjligheter och förståelse för vad det är att jobba som företagare.  

Hon lyfter värdet av att jobba med Liljaskolan, som inte har det bästa ryktet. En 

expert var under våren på Liljaskolan för att bedöma bilmekanikervdelningen, 

experten menar att Liljaskolan inte utbildar så att eleverna är anställningsbara. Det 

används för gammal utrustning mm. Ett antal bilmekanikföretag i Umeå bekräftade 

bilden att det också är deras erfarenheter.  

Fler i näringslivsrådet bekräftar denna bild, även inom andra utbildningar än bilmek. 

Det finns en attityd om Liljaskolan att det är slappt, lätt att ta sig in att man inte 

behöver kunna något osv. Uppfattningen finns att dialog med branschråd fungerar, 

men känns som att organisationen inte håller. 

Kommunledningen vill gärna träffa branschexpert som uttalat sig, Karina förmedlar 

kontakten och uppföljning sker i rådet.    

 

Upphandling - viktigt område för företagarna och Vännäs Kommun. En fundering är 

tex att involvera företag tidigare i processen. Tex nu tittar Vännäs kommun på  olika 

system för sophantering, varför inte fråga Allmiljö- tex som har erfarenheter kring 

detta från andra kommuner. Tidig dialog med näringslivet och inte ha se en prestige 



 

i att hjälpas åt. Rent generellt bör kommunen kunna jobba mer med dialog innan. Se 

hur man kan väga in lokala aspekter- tidiga diskussioner.  

 

Ett förslag kom fram om att Vännäs Kommun bör kommunicera  hur stora volymer  

som kommer att efterfrågas. Vännäs Kommun måste titta på vad de har vi för värde 

inköpen totalt under en tidsperiod och år.  Där görs en bedömning. Kan det brytas ut 

varugrupper till exempel.  

Vännäs kommun vill utmana lagen på ett korrekt sätt.   

Karolina meddelar att det ska undersökas hur kommunens inköp ser ut, vad det är 

som köps, vad är det vi inte har upphandlat osv. Kommunen ska använda 

kommunens pengar på bästa sätt, det är medborgarnas pengar.  

 

Johan Söderling poängterar vikten av att ha bra dialog innan upphandlingar, ta in 

synpunkter innan, ange tröskelvärden och dela upp upphandlingar. 

Det finns goda affärsmöjligheter i inköpsstatistik och företagarna kan ta på sig 

områden som man idag inte har. Viktigt att Vännäs Kommun kan visa vad som är på 

gång, göra det enklare och viktigt med transparens och uppföljning.  

I Umeå körs ett koncept " Vill du göra affärer med Umeå kommun" , tillsammans med 

Företagarna och Svenskt Näringsliv.  Vi skulle vilja göra samma sak i Vännäs.  

 

Direktupphandling är ett enklare förfarande. Vännäs fastigheter påpekar att de 

måste gör avvägningen tjänst eller göra  inhouse. De måste också tänka 

affärsmässigt, vid ramavtal tar det ibland tid, vilket gör att effektiviteten kan 

påverkas.  

Näringslivsrådet bör knyta ihop konkreta förslag vad som kan genomfröas när det 

gäller upphandling, ha återkommande aktiviteter för att informera och ha en bra 

dialog.  

Gärna mer information om direktupphandling och åskådliggöra det bättre.   

 

Vidare inspel från Johan S om att vi för rankingens del bör jobba 

kompetensförsörjning, Vännäs Attraktivitet, Centrumutvecklingsarbetet viktigt, 

bostäder viktigt.  

 

Nästa möte 19 oktober 7.30-9.00 Hotel Vännäs.  

 
// Christin Westman, Näringslivsutvecklare Tel: 0935-141 43, 070-389 18 54 

 
 

 
 

 
 

 


