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KALLELSE

Regionrådet
Dag

2013-02-22

Tid

13.30–16.40

Plats

Vännäs, Hotell Vännäs

Beslutande

Ingemar Nyman, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Ulla-Maj Andersson, Nordmalings kommun
Ingemar Sandström, Nordmalings kommun
Lars Bäckström, Robertsfors kommun
Lennart Holmlund, Umeå kommun, §§ 4-16
Anders Ågren, Umeå kommun
Eva-May Karlsson. Vindelns kommun, mötesordförande §§ 1-3
Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande, §§ 4-16
Ulf Eriksson, Vännäs kommun

Övriga deltagande

Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun
Dan Vähä, Nordmalings kommun
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Eric Thorstensson, Vindelns kommun
Åsa Ågren Wikström, Vännäs kommun
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
Caroline Helmersson, jämställdhetsarbetsgruppen
Ingrid Lundström, jämställdhetsarbetsgruppen
Johanna Engström, projekt Normstorm
Emma Möller, projekt Normstorm
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1.

Mötets öppnande
Vice ordförande Eva-May Karlsson öppnar mötet i väntan på Johan Söderling som är på
väg från annat möte.

2.

Föregående mötesanteckningar
Bilaga:

RR 121219 minnes

Beslut
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ulf Eriksson frågar om uppdraget om turismutvecklingen. Eric Thorstensson och Erik
Sedig svarar att inkommen offert är dyrare än beräknat samt att samtal i ärendet pågår
med representanter från Region Västerbotten och länets turismdestinationer.

3.

Studieresa till Island – avstämning av planering
Föredragande: Erik Sedig
Offert från Resia
Bilaga:

Beslut
Det noteras att regionrådet mottagit informationen.
Ärendebeskrivning
Regionrådet beslutar 2012-12-19 att studieresan 2013 sker till Island med syftet att
studera hur kommunerna där samarbetat för att klara de svåra ekonomiska utmaningar
man haft. Vid mötet 2013-02-22 presenterar Erik Sedig ytterligare information om tider,
program samt beräknade kostnaden för resan.
Johan Söderling anländer och övertar ordförandeskapet för mötet.

4.

Slutrapport av Projekt Normstorm i Umeåregionen – Offentliga och privata
arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt
Emma Möller & Johanna Engström
Föredragande:
Projektbeskrivning projekt Normstorm
Bilaga:
Aktiviteter och resultat Normstorm

Beslut
Slutrapport för projekt Normstorm godkänns.
Kansliet får i uppdrag att ordna med att Normstorms webbutbildning kan bli
diplomerande samt utveckla marknadsföringen av utbildningen.
Ärendebeskrivning
Beslut om projektet fattades av kommunchefsgruppen 10-08-18 och regionrådet 10-09-01
Projekt Normstorm syftar till att genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
offentliga och privata arbetsgivare ska bidra till en ökad rörlighet för arbetskraften mellan
kvinno- och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen. Ambitionen
är att de lösningar som utvecklas under projekttiden ska vara goda exempel på jämställd
kompetensförsörjning och bidra till förändring av de strukturer som ligger till grund för
den genusordning som råder i dag.
Projektetet huvudmål enligt projektbeskrivningen är att:
 bidra till bättre förutsättningar för ökad rörlighet mellan kvinnodominerade och
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mansdominerade sektorer och yrkeskategorier samt
öka antalet personer från underrepresenterat kön vid nyrekrytering genom att
utveckla genusmedvetna, normkritiska processer kring kompetensförsörjning och
rekrytering.

Projektets budget har omfattat 5,1 mkr, med Tillväxtverket som huvudfinansiär. Projektet
har pågått från maj 2011 och avslutas i april 2013. Medfinansiering har skett via
Umeåregionens anslag för projekt- och utvecklingsarbete med totalt 450 000 kr samt 100
h/år i egen arbetstid per kommun.
Vid regionrådet 2013-02-22 slutrapporterar projektledare Johanna Engström och Emma
Möller projektet. De föreslår även att den framtagna webbutbildningen skulle kunna
kompletteras med en möjlighet att bli diplomerande för de som genomgått kursen.
Projektledarna kommer under den återstående projekttiden arbeta fram ett frågematerial
utifrån webbutbildningen.

5.

Rapport från jämställdhetsarbetsgruppen om arbetet med att skriva
genomförandeplaner av CEMR-deklarationen
Föredragande: Caroline Helmersson och Ingrid Lundström
Genomförande av CEMR-deklarationen och åtaganden enligt denna
Bilaga:
Jämställdhet i Umeåregionen efter projekt Normstorm

Beslut
Det noteras att regionrådet mottagit informationen.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner har undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan
kvinnor och män. Ett undertecknande innebär ett åtagande att inom två år utarbeta och
anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra den. Regionrådet antog
2010-09-01 en handlingsplan för jämställdhet utifrån deklarationen.
Jämställdhetsarbetsgruppen har inlett ett samarbete med SKL med möjlighet till stöd till
kommunerna för det fortsatta arbetet med deklarationen.
Regionrådet beslutade 2012-12-19 i samband med diskussionen om regionens fortsatta
jämställdhetsarbete att inbjuda jämställdhetsarbetsgruppen att besöka regionrådets
sammanträde i vår med anledning av gruppens inbjudan från SKL.
Vid regionrådets sammanträde 2013-02-22 ger Ingrid Lundström, Vännäs kommun och
Caroline Helmersson, Bjurholms kommun, information i ärendet.

6.

Jämställdhetsarbetet i Umeåregionen efter projekt Normstorm
Föredragande: Caroline Helmersson och Ingrid Lundström
Regeringsbeslut om resurscentra 2013-2015
Bilaga:
Jämställdhet i Umeåregionen efter projekt Normstorm

Beslut
Jämställdhetsgruppen får i uppdrag att undersöka möjligheten att söka medel från
Tillväxtverket för ett nytt jämställdhetsprojekt.
Ärendebeskrivning
Regionrådet diskuterar 2012-12-19 hur Umeåregionen ska säkerställa en fortsatt
utveckling av jämställdhetsarbetet när projektet Normstorm avslutas i mars 2013?
Tillväxtverket har meddelat att myndigheten har regeringens uppdrag att fördela
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verksamhetsbidrag om högst 36 mkr per år 2013, 2014 och 2015 till resurscentra för
kvinnor; och att medlen i första hand ska skapa förutsättningar för att vidareutveckla den
verksamhet som bedrivits under perioden 2010-2012. Jämställdhetsarbetsgruppen har
börjat diskutera frågan om ett fortsatt projekt och deltar vid mötet 2013-02-22 för en
diskussion tillsammans med regionrådet.
Vid regionrådets sammanträde 2013-02-22 ger Ingrid Lundström, Vännäs kommun och
Caroline Helmersson, Bjurholms kommun, information i ärendet.

7.

Begäran från Länsstyrelsen att kommunerna ska fördubbla sitt
flyktingmottagande
Föredragande:
--Bilaga:

Johan Söderling

Beslut
Flyktingsamordnare Inga-Lill Nordström tillsammans med kommunernas
flyktinghandläggare får i uppdrag att ta fram en lägerapport över möjligheten till boende
för flyktingar i Umeåregionens kommuner.
Ärendebeskrivning
Regionrådet diskuterade 2012-12-19 länsstyrelsens begäran om att kommunerna
fördubblar sitt mottagande av flyktingar. Vid mötet får ordförande Johan Söderling i
uppdrag att till länsstyrelsen ge besked att Umeåregionen ligger kvar på samma nivå som
tidigare vad gäller mottagandet av flyktingar samt betona bristen på bostäder som ett
hinder för ökat att öka mottagandet av flyktingar i kommunerna.
Vid regionrådets möte 2013-02-22 rapporterar Johan Söderling från sina kontakter med
länsstyrelsen.

8.

Information från möte med PKD i Lycksele
Föredragande:
--Bilaga:

Johan Söderling och Eric Thorstensson

Beslut
Det noteras att regionrådet mottagit informationen.
Ärendebeskrivning
Region Västerbottens primärkommunala nämnd (PKD) bjöd in till ett möte i Lycksele den
2013-02-01. Inbjudna var de kommunala samarbetsorganisationerna i länet:
Umeåregionen, Region 8 och Trekom norr. Organisationerna informerade varandra om
sina respektive arbeten och de utmaningar de står inför i framtiden.
Vid regionrådets möte 2013-02-22 rapporterar Johan Söderling och Eric Thorstensson
från mötet i Lycksele.

9.

Örnsköldsviks ansökan om medlemskap i Umeåregionen
Föredragande: Erik Sedig
Örnsköldsviks kommuns ansökan om medlemskap
Bilaga:

Beslut
Örnsköldsviks kommun välkomnas som medlem i Umeåregionen.
För innevarande år (2013) betalar Örnsköldsviks kommun endast för de tillkommande
kostnader som deras medlemskap medför. Kostnaderna uppskattas till totalt 100 000 kr.
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Ärendebeskrivning
Vid regionrådets möte 2012-09-15 diskuteras Umeåregionens framtida samverkan,
inklusive att expandera samarbetet med Örnsköldsviks kommun. Vid regionrådets möte
2012-12-19 deltar Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström och regionrådet beslutar
att välkomna en ansökan från Örnsköldsviks kommun om medlemskap i Umeåregionen.
Kommunchefsgruppen beslutar 2013-01-23
 Regionrådet föreslås att för nästa år (2014) utöka Umeåregionens budget med
100 000 kr till 1 600 000 kr som fördelas efter regionens fördelningsnyckel inklusive
Örnsköldsvik.
 Kansliet får i uppdrag att skicka ut ett underlag till Umeåregionens kommuner, med
begäran om besked om hur respektive kommun ställer sig till ett medlemskap av
Örnsköldsviks kommun i Umeåregionen.
Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik beslutade 2013-02-05 att söka medlemskap i
Umeåregionen.
Inför regionrådets möte 2013-02-22 hade Vindeln, Umeå och Nordmalings kommuner
lämnat besked om att de ställer sig positiva till ett inträde av Örnsköldsviks kommun i
Umeåregionen. Vid mötet lämnar Vännäs, Bjurholm och Robertsfors kommuner samma
besked.

10.

Aktivitet på Stora Nolia
Föredragande: Erik Sedig
Att vara värd för en dag.
Bilaga:

Beslut
Umeåregionen tar på sig att vara värd för en dag vid Stora Nolia och 250 000 kr anslås för
ändamålet. Beloppet tas från 2012 års överskott.
Kansliet ges uppdraget att med hjälp av tjänsteköp och med avstämning i
kommunchefsgruppen genomföra aktiviteten.
Alla Umeåregionens kommuner uppmanas att vara närvarande och väl representerade i
samband med dagen på Nolia.
Ärendebeskrivning
Stora Nolia arrangeras i Umeå 3 – 11 augusti 2013. Umeåregionen deltog 2009 som
utställare. Planeringen var densamma 2011 men deltagandet ställdes in. Inför Nolia i år
har samtal förts mellan Umeåregionens kansli, projektet för en gemensam
arbetsmarknadsregion Umeå-Örnsköldsvik, Umeå kommuns kommunikationsenhet och
Nolia. En möjlighet är att vara utställare, en annan att vara ”värd för en dag” under en av
Noliaveckans dagar.
Kommunchefsgruppen är 2013-01-23 positiv till ett deltagande på Stora Nolia 2013 och
kansliet får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Vid regionrådets möte 2013-02-22 föreslår kansliet att Umeåregionen tar på sig att vara
värd för en dag på Stora Nolia 2013-08-07.
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Juridiska möjligheter för Umeåregionens kommuner att ytterligare utveckla
samararbetet genom en gemensam nämnd
Föredragande: Erik Sedig
Bilagor: Förslag till avtal för gemensam nämnd i Umeåregionen
Förslag till reglementet för gemensam nämnd i Umeåregionen

Beslut
Samtliga kommuner får möjlighet att senast 2013-03-31 komma med synpunkter på
förslag till avtal respektive reglemente för den planerade gemensamma nämnden för
personaladministration.
De kommuner, f.n. Umeå och Vindeln, som kommer att vara först med att ingå i den
gemensamma nämnden får i april förslag till avtal respektive reglemente, för antagande i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Möjligheten att införa en gemensam nämnd för att ytterligare utveckla samarbetet mellan
Umeåregionens kommuner har diskuterats flera gånger tidigare av regionrådet. Frågan har
stämts av med jurist både vid SKL och vid Umeå kommun.
Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2013 innehåller uppdraget:
 Skapa åtminstone en gemensam nämnd under året.
 Förslag på övriga gemensamma nämnder som kan bli aktuella och tidsplan för när
kommunerna ansluter sig.
Regionrådet beslutade 2012-12-19 att uppdra till kommunchefsgruppen att ta fram
samverkansavtal och reglemente för i första hand gemensam personaladministration.
Kommunchefsgruppen ger 2013-01-23 kansliet i uppdrag att fortsätta bereda ärendet om
en gemensam nämnd och stämma av med jurist om möjligheten för kommuner att komma
med i den gemensamma nämnden vid olika tillfällen.
Vid regionrådets möte 2013-02-22 gås förslag till avtal respektive reglemente för en
gemensam nämnd igenom och ett tidplan för den fortsatta handläggningen diskuteras.

12.

Tema för kommunstyrelseseminariet 2013
Föredragande:
--Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Kommunchefsgruppen uppdras att utifrån förd diskussion besluta om tema för
kommunstyrelseseminariet 2013 samt i övrigt planera och detsamma.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens årliga seminarium för kommunstyrelserna genomförs i år den 21
november. Örnsköldsviks kommun har inbjudit till att hålla seminariet i Örnsköldsvik.
Regionrådet har vid sitt möte 2013-02-22 möjlighet att diskutera innehåll och upplägg på
kommunstyrelseseminariet.
Några erfarenheter/idéer som framkommit till kansliet:
 Arbetsgruppernas utställningar som fanns med 2011 var uppskattade och efterfrågades
2012. Att upprepa det i år skulle kunna vara ett sätt för oss att presentera
Umeåregionen för Örnsköldsviks kommun.
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 Umeåregionen fyller 20 år 2013 och seminariet skulle kunna innehålla ett
”visionsarbete” om var vi tror vi är/vill vara om ytterligare 20 år
 Nästa år står vi inför en ny strukturfondsperiod. Vad betyder det för Umeåregionen
och vilka typer av projektverksamheter vill vi se i framtiden?

13.

Jubileumsskrift
Föredragande:
--Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Lennart Olofsson får i uppdrag att mot en lön på 35 000 kr, i form av ett engångsbelopp,
skriva en jubileumsskrift med ett omfång på ca: 10-15 sidor.
Lennart Olofssons ersättning (lön plus sociala avgifter) samt konstader för layout och
tryckning etc. tas ur 2012 års överskott.
Ärendebeskrivning
Umeåregionen fyller 20 år 2013. Flera av de som varit med från början och under lång
period av regionens framväxt har slutat sina tjänster. Det gäller både politiker,
kommunchefer och samordnare/kanslichefer. Kommunchefsgruppen diskuterade 201204-18 ett förslag om att ta fram en jubileumsskrift. Lennart Olofsson tidigare
kommunchef i Vännäs hade då tillfrågats om att skriva boken och svarat med en offert.
Kommuncheferna beslöt 2012-04 18 att avvakta med en jubileumsskrift med hänvisning
till att tillgängliga medel ska användas för att finna former för det framtida samarbetet.
Kommuncheferna dikuterar ärendet igen 2013-01-23 och bl.a. en mindre omfattning på
boken och möjligheten till en publicering på webben och gav
kansliet i uppdrag att utifrån detta ta ny kontakt med Lennart Olofsson.
Vid regionrådets möte 2013-02-22 presenteras ett nytt upplägg för en jubileumsskrift.
Lennart Olofsson har erbjudit sig att i formen av corporate storytelling skriva en
personlig men välstrukturerad berättelse om Umeåregionens första 20 år. Omfånget
planeras till 10 till 15 sidor. Lennart Olofsson begär 35 000 kr i lön för arbetet.
Personalomkostnader tillkommer, likaså gör kostnader för layout och tryckning etc.

14.

Samverkan inom miljö- och bygg
Föredragande:
--Bilaga:

Johan Söderling

Beslut
Det noteras at regionrådet mottagit informationen
Ärendebeskrivning
Inför innevarande mandatperiod utreddes möjligheterna för Bjurholm, Vindeln och
Vännäs att samverka i en gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Förslaget genomfördes
inte.
Vid sammanträdet 2013-02-22 får regionrådet information av ordförande Johan Söderling
om återupptagna diskussioner mellan kommunerna i ärendet.
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Övriga frågor
Föredragande:
--Bilaga:

Erik Sedig, Eric Thorstensson

Beslut
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att ge förslag på hur fjolårets överskott ska hanteras.
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att ge förslag på ny ordförande för gruppen.
Ärendebeskrivning
a) Erik Sedig redovisar att Umeåregionens ekonomiska överskott för 2012 beräknas
till 812 000 kr.
b) Eric Thorstensson, förvaltningschef, informerar att Vindelns kommun from hösten
2013 i kommunchefsgruppen kommer representeras av Mikael Salomonsson,
kommunchef. Förändringen innebär att ett nytt val av ordförande i
kommunchefsgruppen behöver göras.

16.

Mötets avslutande
Ordförande Johan Söderling avslutar mötet.

