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Minnesanteckningar 2012-09-14
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Johan Söderling. En övrig fråga lades till dagordningen.
Dagordningen godkändes.

2. Föregående möte
Bilagor: RR_minnes_20120224
Minnesanteckningar från föregående möte gicks igenom. Anteckningarna godkändes och
lades till handlingarna.
Inspira – Johan Söderling återkopplar till Region Västerbotten som övertagit
”Inspriakonceptet”, för att undersöka hur arbetet fortskrider.
Samordning skolskjutsar – arbetet fortskrider.
Destinationsbolaget – Eric Thorstensson skickar ut ett tydligare underlag.

3. Info Bemanning kansliet
Föredragande: Eric Thorstensson
Eric Thorstensson informerade om läget när det gäller bemanningen av kansliet och
tillsättning av en tillsvidaretjänst som kanslichef. Eric Thorstensson, Åsa Ågren Wikström,
Johan Gammelgård samt Linda Eberhardsson, Personalkonsult Umeå kommun, sitter med i
rekryteringsgruppen. Det var över 40 sökande till tjänsten, varav 8 personer blev uttagna till
intervju. Rekryteringen ska vara klar nästa vecka (vecka 38).

4. Info från Normstorm
Föredragande: Caroline Helmersson
Projekt Normstorm, genom kansliet, informerar om att datum för Normstorms slutkonferens
är satt till 2012-11-08.

5. Nytt samverkansavtal – gemensam flyktingmottagning
Föredragande: Eric Thorstensson
Bilagor: Ärendebeskrivning, Ekonomi förändring och nya avtal, Förslag 1, Förslag 2,
Statistik mottagna flyktingar, Rollbeskrivning samhällskonsulent, Övergripande
rollbeskrivning flyktinghandläggare, Rollbeskrivning utvecklingsledare förslag 1,
Rollbeskrivning samordnare 20 % förslag 2.

-

Kommunchefsgruppen informerar om att de på kommunchefsmötet den 22 augusti:
Beslutade att teckna ett nytt samverkansavtal med reviderad budget för Umeåregionens
flyktingmottganing, enligt bifogat Förslag 1.
Beslutade om förändrade rollbeskrivningar av den gemensamma staben samt att avskaffa
tjänsten som familjeåterförenare, enligt bifogade förslag.
Beslutade att utvecklingsledaren organisatoriskt tillhör Umeåregionens kansli, enligt bifogat
Förslag 1.
Beslutade att ge Ingalill Nordström i uppdrag att ta fram ett avtal, enligt Förslag 1, med
kostnadsfördelningsmodellen som bilaga till avtalet.

Umeåregionens samverkansavtal avseende gemensam flyktingmottagning upphör att gälla
2012-12-31. Umeåregionens flyktingmottagning har under de två sista åren följt de förändringar
som införts för verksamheter som arbetar med målgruppen nyanlända. Etableringsreformen har
medfört delvis förändrade roller för handläggarna samt nya ekonomiska förutsättningar, vilket
framförallt fått effekt för Umeås introduktionsenhet. Vi står inför en ny avtalsperiod med nya
möjligheter för samverkan men även att utforma ett avtal som anpassas utifrån effekterna av
reformen. Det är av största vikt att en förändring sker gällande kommunernas avgift för en
regional samverkan samt att vi också säkerställer arbetet för en regional överenskommelse.

Sida 2 av 5

BESLUT:
Regionrådet beslutar att föreslå respektive kommunstyrelse i kommunerna att innan
årsskiftet besluta:
- Att teckna ett nytt samverkansavtal med reviderad budget för
Umeåregionens flyktingmottganing, enligt bifogat Förslag 1.
- Om förändrade rollbeskrivningar av den gemensamma staben samt att
avskaffa tjänsten som familjeåterförenare, enligt bifogade förslag.
- Att utvecklingsledaren organisatoriskt tillhör Umeåregionens kansli, enligt
bifogat Förslag 1.
- Att ge Ingalill Nordström i uppdrag att ta fram ett avtal, enligt Förslag 1,
med kostnadsfördelningsmodellen som bilaga till avtalet.

6. Info Samordning RUS – Regional Utvecklingsstrategi
Föredragande: Eric Thorstensson
Bilagor: Arbetsbeskrivning arbetsgupper RUS, Huvudområden RUS, URs nomineringar
RUS.
Eric Thorstensson informerade om att det finns kontaktpersoner för det övergripande RUSarbetet i respektive kommun. Utöver dessa har varje kommun nominerat representanter till 8
specifika arbetsgrupper inom olika områden. Den slutliga deltagarlistan från Umeåregionen
är inskickad till Region Västerbotten. Deltagarlistan bifogas minnesanteckningarna.
Synpunkter framfördes om vikten för deltagarna av att inta ett regionperspektiv i arbetet med
nya RUSen.

7. Info Juridiska möjligheter för Umeåregionens kommuner att ytterligare
utveckla samarbetet
Föredragande: Kommunchefsgruppen och Eric Thorstensson
Bilagor: PM Angående samverkansform för drift av lönesystem

-

Kommunchefsgruppen informerar om att de på kommunchefsmötet den 22 augusti:
Beslutade att regionrådet föreslår respektive kommun besluta att bilda en gemensam
nämnd för hantering av administrativa uppgifter, i första hand lönehantering.
Uppdrog kansliet att ta fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden samt
avtal som bl.a. reglerar de ekonomiska åtagandena.
Att Umeå kommun är värdkommun. Regionrådets medlemmar utgör nämnden med en
ordinarie ledamot och en ersättare för varje kommun.
Att kostnader för utredningar etc. tas ur regionrådets budget 2012.
Att arbetet ska bedrivas så att den gemensamma nämnden är på plats 1 jan 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå kommun sa under sammanträde 2012-08-21 ja till
att Umeåregionens kommuner bildar gemensam nämnd för lönehantering. Detta föranledde
att en enig kommunchefsgrupp också sa ja till bildandet av gemensam nämnd och går vidare
i arbetet att utarbeta avtal och reglemente. Anders Ågren förklarar vidare att samtliga partier i
Umeå är överrens om bildandet av gemensam nämnd.
Eric Thorstensson ber samtliga att informera internt, till både förtroendevalda och
tjänstemän, i respektive kommun om läget gällande bildandet av gemensam nämnd. Kansliet
tar fram en sammanfattning till kommunchefsmötet den 10 oktober av hur processen hittills
fortlöpt och förväntas fortlöpa, för att använda som underlag i respektive kommuns
information.

8. Info Turistsamverkan - Turistbyrå
Föredragande: Eric Thorstensson
Eric Thorstensson informerar om processen gällande framtagandet av nytt samverkansavtal
inom Umeåregionen för Turistbyrån. Kommunchefsgruppen beslutade 2012-08-22 att Eric

Sida 3 av 5

Thorstensson blir Umeåregionens representant i avtalsprocessen. Umeåregionens
gemensamma turistsamverkan gäller i nuläget gemensam webb och annonseringar samt en
halvtidstjänst (50%) i respektive kommun. Avtalet hindrar dock inte att varje kommun har en
egen turistbyrå.

9. Info Kommunstyrelseseminarium 31 oktober
Föredragande: Caroline Helmersson
Caroline Helmersson informerar kortfattat om planering inför årets KS-seminarium med tema
Kulturhuvudstadsåret 2014 – möjligheter och utmaningar. Årets arbetsgrupp 2012 ska utses
under seminariet. Lokal, lunch och fika är bokat på Nolia. Umeåregionen kommer att bjuda
samtliga deltagare på lunch, det blir ingen gemensam middag detta år. Inbjudna föreläsare
är Jan Björinge och Janus Mutli. Normstorm kommer att arrangera en aktivitet under dagen.
Moderator blir samma som förra året, Pia Sjögren. Kulturarbetsgruppen ansvarar för två
montrar – en med tema Kulturhuvudstadsåret 2014 och en med tema bibliotek.
Respektive kommun får i uppdrag att ta med sig frågan – vad vill och kan vi i respektive
kommun bidra med till Kulturhuvudstadåret 2014? Då Kulturhuvudstadsåret närmar sig är
det hög tid att planera eventuella aktiviteter. Kranskommunernas medverkan i
Kulturhuvudstadsåret är viktig, både för respektive kommun samt för Umeåregionen.
Kansliet undersöker om det redan finns eller om vi kan ta fram gemensam mall för
information om Kulturhuvudstadsåret, att lägga ut på kommunwebben eller andra
kommunala informationskanaler.

10. Info Arbetsmarknadsregion – Umeåregionen och Örnsköldsviks
kommun
Föredragande: Eric Thorstensson
Eric Thorstensson informerar om hur processen fortlöper gällande samarbetet mellan
Umeåregionen och Örnsköldsviks kommun, gällande gemensam arbetsmarknadsregion.
Den 16 november sker en seminariedag i Örnsköldsvik – ett startskott för fördjupad regional
samverkan för gemensam arbetsmarknadsregion. Vidare informerar Eric om förändringar i
styrgruppen p.g.a. ändringar i finansiering. Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun
kommer att ha två representanter vardera i styrgruppen, kranskommunerna har en
representant.

11. Framtida samverkan i Umeåregionen - samverkansavtal
Föredragande: Johan Söderling
Bilagor: Presentation UR 2011, Umeåregionens styrdokument 2012, Umeå A-region
samverkan 1993, Upplägg diskussioner RR 20120914, Sammanställning av diskussioner
framtida samverkan RR 20120914.
Fokus för detta regionråd var det framtida samarbetet. Respektive kommun hade i uppgift till
detta ärende att fundera över följande:
 Vad ser ni som viktiga framtida samverkansområden för Umeåregionen inom en fem
till tioårsperiod?
 Önskemål/behov av särskild inriktning för 2013 års verksamhetsplanering?
Diskussioner skedde både i helgrupp och i mindre grupper. De områden och inriktningar som
framkom kopplades till Umeåregionens strategiska plan och de tre övergripande
målsättningarna; utveckla regionen, effektivisera kommunal förvaltning, demokratisk
förankring. Resultatet av diskussionerna ska användas som underlag till planering för
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framtida samverkansområden. Presentation av diskussionernas upplägg samt
sammanställning av diskussionerna bifogas minnesanteckningarna.
BESLUT:
Regionrådet uppdrar till kansliet att sammanställa diskussionerna. Ärendet Framtida
samverkansområden, tillsammans med sammanställningen, behandlas på kommande
kommunchefsmöte den 10 oktober.

12. Övriga frågor
- Näringslivsprojektet DUR
Patrik Nilsson, Robertsfors, påtalar problem med projektet rörande Tillväxtverkets regler
och får medhåll från övriga kommuner. Ewa-May Karlsson, Vindeln, har lyft på
problemet på Regionförbundets arbetsutskott.

13. Nästa möte
Nästa regionrådsmöte är den 19 december, kl. 12.00-17.00, Bjurholms kommun.

14. Mötet avslutas
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