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Karl-Johan Bergmark, Robertsfors
Ewa-May Karlsson, Vindeln
Eric Thorstensson, Vindeln
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Mikael Öhlund, Umeå
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli
Maria Lundström, Umeåregionens kansli
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Minnesanteckningar 2012-06-12
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Johan Söderling. Två övriga frågor lades till dagordningen.
Dagordningen godkändes.

2. Föregående möte
Bilagor: RR_minnes_20120224
Minnesanteckningar från föregående möte gicks igenom. Anteckningarna godkändes och
lades till handlingarna.

3. Info Bemanning kansliet
Föredragande: Eric Thorstensson
Eric Thorstensson informerade om läget när det gäller bemanningen av kansliet. Lisa A L
ska vara föräldraledig fr.o.m. mitten av augusti 2012 från sin tjänst som kanslichef vid
Umeåregionens kansli. Vidare informerades Regionrådet om att Lisa A L kommer att tillträda
en ny tjänst efter sin föräldraledighet och alltså slutar vid Umeåregionens kansli.
Regionrådet informerades kortfattat om läget angående rekrytering av vikarie för att ersätta
Lisa A L. Rekrytering av ordinarie ersättare diskuterades kortfattat.
Regionrådet konstaterade att man så snart som möjligt vill ha en ordinarie ersättare på plats
samt att den vikarie som rekryteras tydligt informeras om den förändrade situationen.

4. Info Inspira
Föredragande: Johan Söderling
Vid regionrådsmötet den 16 december 2011 beslutade Regionrådet att Umeåregionens
integrationspris inte ska delas ut i Umeåregionens (kansliets) regi år 2013. Priset och
arrangemanget ska inte heller finansieras med gemensamma medel.
Styrgruppen för Inspira sammanträdde den 4 maj för diskussion om framtiden. Vid detta
möte beslutades att konceptet ska erbjudas Region Västerbotten som planerar en större gala
våren 2013 där Inspira – integrationspris skulle kunna passa in som en del.
Det handlar om att överlämna själva konceptet. Regionrådets beslut om att inte finansiera ur
Umeåregionens gemensamma budget kvarstår. Frågan betraktas härmed som avslutad.

5. Info Rapport från Normstorm
Föredragande: Johanna Engström, Projektsamordnare, Emma Möller, lokal projektledare
Bilagor: Normstorm rapport.pdf
Johanna Engström, projektsamordnare och Emma Möller, lokal projektledare närvarade för
att presentera vad projektet Normstor hittills genomfört i, och för, respektive kommun i
Umeåregionen. Vidare presenterades vad som kommer att hända innan projektavslut i
december 2012. Se bilaga, Normstrorm rapport.pdf.
Det återstår en del medel som kan användas för ytterligare insatser utöver de som resan är
planerade. Dock är projektledarnas arbetstid uppbokad för höstens aktiviteter samt
projektavslut varför kommunerna själva kommer att få planera och samordna dessa
eventuella resurser.
Johanna E och Emma M uppmanade Umeåregionens Regionråd och kommunchefer att ta
hem frågan om vilka behov man har av att nyttja de befintliga projektmedel som finns kvar.
Vidare diskuterades den webbutbilding som kommer att lanseras under hösten 2012.
Webbutbildningen kommer att finnas tillgänglig efter projektavslut och kommunchefsgruppen
har överlämnat ägandeskapet av webbutbildningen till Umeåregionens personalchefsgrupp.
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Projektledarna uppmanade också kommunerna att aktivt ta ställning till att nyttja den
specialformade uppdragsutbildning som tagits fram av projektet tillsammans med Umeå
Universitet på beställning av Kommunchefsgruppen. Utbildningen är kostnadsfri men kräver
att deltagaren har tid att genomföra utbildningen.
Sista anmälningsdag är torsdag den 21 juni 2012. Obs. begränsat antal platser.
Genus, makt och samhälle (7,5 högskolepoäng) Specialutformad uppdragsutbildning som
ges på distans på kvartsfart under hela höstterminen 2012.
Målgrupp för kursen är politiker, chefer och nyckelpersoner (personer som arbetar med
exempelvis verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor, jämställdhet, horisontella mål, ekonomi
m.m.) inom Umeåregionen.
Kursens syfte är att fördjupa kunskaper kring betydelser av genus och samhälle specifikt i
relation till centrala aspekter inom det kommunala uppdraget, som inflytandefrågor, policy
och organisation.
Kursen omfattar fyra sammankomster med totalt sju heldagar, september - januari.
Kursstart: 10 september
Anmälan: Kursen är kostnadsfri och ges i samverkan med projekt Ledningskraft och projekt
Normstorm i Umeåregionen.
Anmälan skickas till jennie.branden@umea.se.

6. Info Samverkan kring trafikplanering
Föredragande: Eric Thorstensson
Umeå kommun har vid senaste kommunchefsmöte genom Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef,
erbjudit sin hjälp att analysera hur trafikflödet ser ut i gränserna mellan våra kommuner.
Målsättningen är att kunna utnyttja fordonen bättre och därigenom få lägre trafikkostnader.
Eric Thorstensson informerade kortfattat om läget. Regionrådet diskuterade behovet av
bland annat samordnade skolskjutsar och samordning avseende den nya trafikmyndigheten.
Kommunchefsgruppen fortsätter bevaka frågan.

7. Info Nytt samverkansavtal – gemensam flyktingmottagning
Föredragande: Eric Thorstensson
Kommunchefsgruppen informerade om att
- Kommunchefsgruppen är överens om att en fortsatt samverkan efter årsskiftet 20122013 är önskvärd, beslut fattas i vanlig ordning av respektive kommun
- Kommunchefsgruppen har uppdragit Inga-Lill Norström att vid kommunchefsmötet den
22 augusti återkomma med en precisering av uppdrag och nytt förslag till organisatorisk
tillhörighet
Umeåregionens samverkansavtal avseende gemensam flyktingmottagning upphör att gälla
2012-12-31. Beslut fattat av Regionrådet 26 maj 2010 gör gällande att beslut om
fortsättning ska fattas av Regionrådet senast 2012-06-30.
Eric Thorstensson och Kommunchefsgruppen informerade Regionrådet om att Inga-Lill
Norström var inbjuden till kommunchefsmötet den 23 maj för att presentera förslag på
framtida organisation och samverkansavtal.
Samtliga kommuner står positiva till en fortsatt samverkan. Dock bör ansvarsfördelningen
mellan det Umeåregionala samarbetet och den enskilda kommunens ansvar tydliggöras.
Inga-Lill Norström är därför inbjuden att presentera ett förtydligande i
Kommunchefsgruppen den 22 augusti.
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Regionrådet var tydliga med behovet av en gemensam övergripande överenskommelse
med arbetsförmedlingen. Regionrådet slöt sig till att en generell överenskommelse ska tas
fram och tecknas och att eventuella lokala preciseringar ska läggas som bilagor till den
generella gemensamma överenskommelsen.
Regionrådet poängterade också vikten av att hålla isär våra olika avtal. Följande avtal och
överenskommelser skall finnas:
-

Samverkansavtal mellan kommunerna som reglerar samarbetet
Gemensam överenskommelse med länsstyrelsen om antal mottagna
Gemensam överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende rollfördelning
kommun/AF
Regionrådet var också tydligt när det gäller vår gemensamma flyktingmottagnings
mandat att föra kommunernas talan gentemot arbetsförmedlingen avseende
gemensamma frågor. Avgränsningen presenteras och beslutas i Kommunchefsgruppen
den 22 augusti.
Man konstaterade att kommunerna under många år arbetat för en samordning mellan
kommunerna. Denna samordning skall också gälla samordningen gentemot
arbetsförmedlingen i de överenskomna frågorna. Tills vidare gäller de lokala
överenskommelser som har tecknats men Regionrådet uppmanar respektive kommun
att fortsättningsvis lyfta frågor som rör kommunernas och arbetsförmedlingens roller
och ansvar gemensamt.
Regionrådet uppdrog Kommunchefsgruppen att fatta beslut om hur den gemensamma
organisationen ska se ut. En genomlysning av det fortsatta behovet av en eller flera
gemensamma tjänster utifrån kommunernas nya roll ska ske.

BESLUT: En gemensam överenskommelse mellan Umeåregionens kommuner
och arbetsförmedlingen skall tecknas avseende rollfördelning och ansvar.
Eventuella lokala avvikelser eller preciseringar läggs som bilagor till den
gemensamma generella överenskommelsen. De redan tecknade
överenskommelserna gäller till dess en gemensam är på plats, eller enligt den
tecknade överenskommelsen.
Umeåregionens utvecklingsledare vid den gemensamma flyktingmottagningen
skall ha ett uttalat och tydliggjort mandat att föra kommunernas talan gentemot
arbetsförmedlingen inom de överenskomna av avgränsade områden som
beslutas av Kommunchefsgruppen under förutsättning att nytt samverkansavtal
mellan kommunerna fattas.
Regionrådet uppdrog Kommunchefsgruppen att fatta beslut om hur den
gemensamma organisationen ska se ut. En genomlysning av det fortsatta
behovet av en eller flera gemensamma tjänster utifrån kommunernas nya roll ska
ske.
8. Samordning – RUS
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg/Eric Thorstensson
Regionrådet har tidigare, bland annat vid regionrådsmötet den 16 december 2011, lyft
behovet av att samordna Umeåregionens kommuner vad gäller kontakten med Region
Västerbotten. Diskussionerna har bland annat rört RUS-processen och remissförfarandet
kring denna. Region Västerbotten har undre våren arbetat för att tydliggöra och förbättra
arbetet med framtagandet av RUS bland annat genom att utse kontaktpersoner inom Region
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Västerbotten för länets kommuner. Kontaktperson för Umeåregionens kommuner är Daniel
Levisson.
Lisa A L informerade om att det finns kontaktpersoner för det övergripande RUS-arbetet i
respektive kommun. Utöver dessa kommer varje kommun behöva utse representanter till 7
specifika ”skrivargrupper”. Kommunchefsgruppen uppdras fortsätta bevaka frågan. Frågan är
fortsatt prioriterad av Regionrådet.

9. Juridiska möjligheter för Umeåregionens kommuner att ytterligare
utveckla samarbetet
Föredragande: Kommunchefsgruppen och Eric Thorstensson
Bilagor: Juridik - Angående samverkans form för drift av lönesystem, Juridik - lönehantering
Skellefteå
Vid regionrådsmötet den 24 februari 2012 uppdrogs kommunchefsgruppen att utreda vilka
juridiska möjligheter det finns för Umeåregionens kommuner att fortsätta, och utveckla,
samverkan utan att hindras av LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Utgångspunkten i bilagt PM är lönehantering. Det kommer att vara möjligt att utöka med
andra verksamheter/verksamhetsdelar. Bilagt som ett exempel finns också den lösning som
Skellefteå kommun m.fl. har. Lidgrens bedömning är en möjlig lösning också för
Umeåregionens kommuner.
Utgångspunkten för uppdraget är: Effektiviseringar av administrativa stödfunktioner
genom samordning av system, systemdrift och personal för hantering av kommunens
administrativa stödfunktioner.
Föreslagen lösning: Upprättande av gemensam nämnd för hantering av administrativa
uppgifter, i första hand lönehantering.
Regionrådet diskuterade ingående för- och nackdelar med en gemensam nämnd för att
hantera frågan om administrativa system. Kommunchefsgruppen framförde att detta är det
sätt som ett stort antal andra kommuner har valt att samarbeta på och att utredningar har
gjorts i frågan. En gemensam nämnd är den lösning som står att finna enligt
kommunchefsgruppens beredning av frågan.
Det finns ett stort behov hos några av kranskommunerna att så snart som möjligt innan
årsskiftet 2012-2013 finna en lösning. Behovet finns på sikt i samtliga kranskommuner.
Frågan om huruvida detta är möjligt att lösa genom avtal diskuterades.
Kommunchefsgruppens besked var att det inte är möjligt att lösa frågan inom ramen för LOU
genom tecknande av avtal mellan enskilda kommuner.
Föreslaget beslut avstyrktes för närvarande med hänvisning till att ett tydligare underlag
behöver tas fram. Regionrådet uppdrog Kommunchefsgruppen och kansliet att ta fram ett
tydligare underlag där effekter av gemensam nämnd i frågan framgår.
Frågan lyfts igen vid Regionrådsmötet i september 2012.

BESLUT:
Föreslaget beslut avstyrktes för närvarande med hänvisning till att ett tydligare
underlag behöver tas fram. Regionrådet uppdrar Kommunchefsgruppen och
Kansliet att ta fram ett tydligare underlag där effekter av gemensam nämnd samt
eventuella andra alternativa lösningar skall framgå.
Frågan lyfts igen vid Regionrådsmötet i september 2012.
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Avstyrkt förslag till beslut:
Att Regionrådet föreslår resp. kommun besluta att bilda en gemensam nämnd för hantering av
administrativa uppgifter, i första hand lönehantering.
Att uppdra till kansliet att ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden samt avtal
som b.la. reglerar de ekonomiska åtagandena.
Att Umeå kommun är värdkommun.
Att Regionrådets medlemmar utgör nämnden.
Att kostnader för utredningar mm tas ur regionrådets budget 2012.
Att arbetet ska bedrivas så att den gemensamma nämnden är på plats 1 jan 2013.
Att lönehandläggning kan även fortsättningsvis ske i resp. kommun.

10. Nytt samverkansavtal i Umeåregionen
Vid regionrådsmötet den 16 december 2011 uppdrogs Kommunchefsgruppen att under 2012
ta fram ett nytt samverkansavtal för samarbetet inom Umeåregionen. Med hänvisning till det
pågående arbetet att utreda möjliga juridiska former för ytterligare samverkan lades frågan
om nytt samverkansavtal vilande i väntan på utredning av juridiska möjligheter för utökad
samverkan. Frågan om gemensam nämnd avgör hur det nya samverkansavtalet ska
forumleras.
Eftersom Regionrådet vid mötet avstyrkt förslag att påbörja processen att skapa en
gemensam nämnd kommer heller inte ett färdigt förslag till nytt samverkansavtal att
presenteras vid regionrådsmötet under studieresan den 13-17 september. Tid ska dock
avsättas under resan för att diskutera innehåll i ett nytt samverkansavtal mellan
Umeåregionens kommuner.

Beslut: En fördjupad diskussion om innehåll i nytt samverkansavtal planeras till
Regionrådsmötet under studieresa den 13-17 september 2012.

11. Utvärdering av samarbetet
Föredragande: Eric Thorstensson
Bilagor: Avstyrkt - förslag upplägg utvärdering 2012
Vid regionrådsmötet den 16 december 2011 uppdrogs Kommunchefsgruppen att under 2012
utvärdera Umeåregionens arbete utifrån de tre övergripande målsättningarna.
Kommunchefsgruppen har vid kommunchefmötet den 18 april 2012 diskuterat frågan utifrån
bilagt underlag. Kommunchefsgruppen föreslår att frågan om att utvärdera Umeåregionens
verksamhet bordläggs tillsvidare med hänvisning till att samarbetet i dagsläget har ett större
behov av att fokusera på framtida samverkansformer än att ”titta bakåt”.
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Regionrådet var enigt om att det finns ett behov av utvärdering av Umeåregionens
samarbete. Kommunchefsgruppen uppdras att under hösten 2012 ta fram en enklare
utvärdering.

BESLUT: Uppdraget att ta fram en utvärdering av Umeåregionens samverkan
kvarstår.
12. Destinationsbolaget
Föredragande: Eric Thorstensson och Kommunchefsgruppen
Eric Thorstensson och Mikael Öhlund presenterade kortfattat Umeå kommuns erbjudande till
kranskommunerna om delägarskap i det nya destinationsbolaget.

Erbjudande om delägarskap:
Kranskommunerna erbjuds ett ägande i Visit Umeå AB upp till 2 % var och maximalt 10 %
tillsammans. 10% ägande tillsammans ger en (1) styrelseplats.
Om inte alla kranskommuner vill delta (färre än 5 kommuner och mindre än 10 %
delägarskap) ska frågan om styrelseplats diskuteras.
Regnområdet ställde sig generellt positiva till delägarskap i bolaget. Ett tydligt underlag för
beslut där villkor och kostnader framgår ska skickas till kranskommunerna från Umeå
kommun.
Regnområdet diskuterade lämplig representant till styrelsen. Regionrådet beslutade att
kranskommunernas representant i styrelsen skall vara kommunchefsgruppens ordförande.

Beslut:
Regionrådet fattar inriktningsbeslut om att respektive kommun tar med sig frågan
om delägande i Visit Umea AB för beredning i resp. kommun.
Beslutsunderlag och missiv där villkor och kostnader framgår skall distribueras
från Umeå kommun till övriga kommuner.
Regionrådet beslutade att kranskommunernas representant i styrelsen skall vara
kommunchefsgruppens ordförande under förutsättning att positivt beslut om
delägarskap fattas av samtliga kranskommuner.

13. Planering inför möte 13-14 september
Regionrådet diskuterade önskemål om att i stället för att hålla ett förlängt möte den 13-14
september 2012 göra en gemensam studieresa.
Regnområdet diskuterade frågan och var enigt om att göra en gemensam studieresa 13-17
september 2012. Destination beslutas senare. Det som ska avhandlas under resan ska
handla om ”samarbetet förr, och i framtiden”.
Datum:

13-17 september
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Innehåll:

Regionrådsmöte
Juridik – Gemensamma administrativa system (löner)
Nytt samverkansavtal
Diskussioner koppade till utvärdering av samarbetet

BESLUT: Behovet av koncentrerade diskussioner om framtida samarbete är stort
varför Regionrådet beslutar att göra en gemensam studieresa 13-17 september
2012.

14. Tema kommunstyrelseseminarium
Föredragande: Eric T
En kortfattad diskussion om tema för höstens kommunstyrelseseminarium hölls. Förslaget
var att temat för höstens KS-seminarium är Kulturhuvudstad 2014 – Möjligheter och
Utmaningar.
Regionrådet stod positivt till förslaget. Man önskade också att viss tid avsätts för att diskutera
samverkansavtalet och vikten av ett fortsatt starkt samarbete.

BESLUT: Temat för årets kommunstyrelseseminarium ska vara Kulturhuvudstad
2014 – Möjligheter och Utmaningar! Vid kommunstyrelseseminariet ska också det
nya samverkansavtalet dryftas.

15. Övriga frågor
- Bostadskö – aktuellt för en gemensam nämnd?
Frågan om huruvida gemensam hanering av bostadsköer skulle vara möjlig att hantera
i den eventuellt gemensamma nämnden lyftes. Eftersom frågan om gemensam nämnd
bordlades lades också denna fråga till senare möte.

-

Studieresa hösten 2012?
Frågan diskuterades under punkt 13

16. Nästa möte
Nästa regionrådsmöte: 13-17 september, under studieresa.

17. Mötet avslutas
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