Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

Minnesanteckning

Regionrådet
Dag

2015-12-11

Tid

09.30 – 14.00
Fika från 09.00

Plats
Adress

Brandstationen, Örnsköldsvik
Vikingagatan 34, Örnsköldsvik

Beslutande

Ingemar Nyman, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande
Monica Jonsson, Nordmalings kommun
Patrik Nilsson, Robertsfors kommun
Lars Bäckström, Robertsfors kommun
Hans Lindberg, Umeå kommun, ordförande
Anders Ågren, Umeå kommun (förmiddag)
Mathias Haglund, Vindelns kommun (eftermiddag)
Christer Lundgren, Vindelns kommun
Johan Söderling, Vännäs kommun
Ulf Eriksson, Vännäs kommun
Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Helen Sundström Hetta, Nordmalings kommun
Magnus Hansson, Robertsfors kommun (tf kc)
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Mats Karlsson, Vindelns kommun (vik kc)
Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare
Mona Åström, projektledare, Umeåregionens kansli
Emma Anderbom, projektsamordnare, Umeåregionens kansli
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Mötets öppnande
Madelaine Jakobsson, ordförande vid mötet, förklarade mötet öppnat.
Övriga frågor anmäldes. Dagordningen justerades på så sätt att en övrig fråga lades
före genomgång av föregående anteckningar. Ärende angående integrationsstrategi
flyttades därför till efter lunch.

2.

Föregående minnesanteckningar
2) RR 2015-11-03 anteckningar
Bilaga:
Beslut
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2015-10-03 noteras.

Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2015-10-03 gicks igenom. Lisa
Andersson Lindberg uppdrogs att än en gång se över hur läget är beträffande
mobiltäckning i Umeåregionen. Lisa kontaktar igen de tjänstepersoner från Umeå och
Vännäs som har handlagt ärendet. Information ska gå till kommunchefsgruppen.
3.

Information - Ekonomisk uppföljning
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
Informationsärende
Lisa Andersson Lindberg informerade kortfattat om ekonomiskt utfall. Överskott
behandlas i ärende 12) budget.
Budgeterat resultat 2015 var 0 kr. Beräknat överskott vid årsskiftet 2015/2016 är
414 000 kr. Eventuellt kan summan bli högre. Överskott kan förklaras av att
budgeterade aktiviteter har ställts in samt att överskott från tidigare år inte har
förbrukats 2015. I planering för 2016 kommer budget sättas relativt
kommunchefsgruppens årsplanering och de prioriteringar som beslutas av
Regionrådet.
Tom oktober 2015 uppgick kostnaderna till 1 586 100 kr. Kostnad för IT-strateg (ca
250 000kr), framtagande av integrationsrapport samt skrivstöd integrationsstrategi
(60 000kr) samt ev. bidrag till årets arbetsgrupp (30 000kr) har inte tagits tom oktober
2015 men har inkluderats i prognosen.
Prognos tom december 2015
Summa intäkter 2015

2 695 700

Varav årlig avgift

2 000 000

Varav överskott från tidigare år

695 700

Summa kostnader
Kvar vid årsskiftet

-2 281 700
414 000
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Utfall tom oktober 2015

4.

Summa intäkter 2015

2 695 700

Varav årlig avgift

2 000 000

Varav överskott från tidigare år

695 700

Summa kostnader tom okt 2015
Summa resultat tom okt 2015

-1 586 100
1 109 600

Information – Upphandling HR
Föredragande: Magnus Haglund
Bilaga:
Informationsärende
Magnus Haglund informerade kortfattat om hur arbetet framskrider beträffande
upphandlingen av gemensamt HR-system. Läget i arbetet bedöms vara stabilt. En
projektledare för införandeprojektet ska rekryteras och kommunchefsgruppen fortsätter
bevaka frågan.

5.

Hantering av överenskommelser med länsstyrelsen samt representation i
partsforum
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar att temporärt frångå tidigare ordning om gemensam
överenskommelse med länsstyrelsen om antal anvisningsbara platser för nyanlända.
Respektive kommun tecknar i stället egna överenskommelser med länsstyrelsen.
Regionrådet beslutar att varje kommun under samma period har egen representation i
Partsforum samt i övrig dialog med länsstyrelsen och med andra myndigheter.
Ambitionen är att återgå till gemensam överenskommelse med länsstyrelsen när det
gäller antal anvisningsbara platser så snart läget har stabiliserats. Samverkan mellan
Umeåregionens kommuner för likvärdigt mottagande kvarstår.
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Minnesanteckning
Regionrådet diskuterade frågan om att tillfälligt upphöra med den gemensamma
överenskommelsen mellan länsstyrelsen och kommunerna (exkl. Örnsköldsvik).
Det rådde en viss tveksamhet i en av kommunerna om att inte fortsätta med ett
gemensamt avtal i det här läget. Detta då en gemensam överenskommelse ger en bra
möjlighet för kommunerna att hålla sig samman i dialog med framförallt länsstyrelsen.
Ambitionen är att återgå till gemensam överenskommelse i ett senare skede då läget
beträffande flykting-, asyl- och EKB-mottagandet har stabiliserats.
Utifrån det läge som råder beslutade Regionrådet att frångå gemensam
överenskommelse med länsstyrelsen om antal mottagna i Umeåregionens kommuner.
Orsaken är att det i det rådande läget, med snabbt skiftande behov av anvisningsbara
platser, starkt ökat mottagande av ensamkommande barn och annan mottagning, är av
stor vikt att respektive kommun har kontroll över dialoger och överenskommelser.
Vidare konstaterades det att talen troligtvis kommer fortsätta variera och justeras vilket
gör att den framräkning som gjorts får ses som en inriktning inte exakta tal.
Regionrådet poängterade vikten av att varje kommun i det uppkomna läget måste få
vara direkt delaktiga i överenskommelser och dialoger gentemot länsstyrelsen bland
annat i partsforum.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner har sedan 2007 tecknat gemensamma överenskommelser
om antal anvisningsbara platser för nyanlända i Umeåregionens kommuner.
Umeåregionens kommuner har, kopplat till denna överenskommelse, också haft en (1)
gemensam representant för dialog med länsstyrelsen i partsforum.
Kommunchefsgruppen har vid senaste kommunchefsmöte, 2015-12-03, konstaterat att
numerärerna i dagsläget snabbt ändras och att den överenskommelse som gemensamt
tecknades i oktober 2015 redan nu behöver justeras. Det har också diskuterats att
överenskommelser kan komma att ersättas med nationellt fastställda kvoter.
För att kommunerna snabbt, säkert och effektivt ska kunna hantera överenskommelser
med länsstyrelsen är det i dagsläget nödvändigt att respektive kommun tecknar egna
överenskommelser. Med anledning av detta föreslår kommunchefsgruppen att
respektive kommun hanterar sina egna överenskommelser med länsstyrelsen samt att
respektive kommun har egen representation i dialog med länsstyrelsen och ev. andra
myndigheter fram till dess att läget har stabiliserats.
Ambitionen är att så snart som möjligt återgå till gemensam överenskommelse om
antal anvisningsbara platser för nyanlända inom Umeåregionen.
Kommunchefsgruppen poängterar också att detta inte ska påverka det långsiktiga
samarbetet för likvärdigt flyktingmottagande inom Umeåregionen.
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Bio-gas
Föredragande: Hans-Åke Donnersvärd
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar att frågan om gemensam finansiering av konsultstöd, för att söka
investeringsstöd för anläggning för produktion av biogas, ska behandlas i respektive
kommun.
Kommunchefsgruppen uppdras igen att bereda frågan innan den åter lyfts vid senare
tillfälle i Umeåregionens Regionråd.

Minnesanteckning
Hans-Åke Donnersvärd föredrog ärendet. Regionrådets medlemmar diskuterade frågan
om gemensam finansiering av konsultstöd. Konsultstödet är tänkt att ha uppdraget att
söka investeringsstöd för att bygga en anläggning för produktion av biogas samt skriva
avtal med investerare och leverantörer.
Resonemangen rörde sig kring huruvida Umeåregionens kommuner i framtiden
gemensamt ska, eller kan, satsa på stöd som syftar till investeringar i en specifik
kommun. Här poängterades det från några medlemmar i regionrådet att frågan om
konsultstöd för det fortsatta arbetet med bio-gas inte rör sig om företagsstöd utan att
satsningen på Bio-gas kan ses som en investering i framtida mer miljövänliga
drivmedel i Umeåregionen. Diskussionerna rörde sig också kring hur Umeåregionens
gemensamma utvecklingsmedel ska disponeras och hur prioriteringar görs.
En gemensam politisk viljeinriktning nåddes inte under den tid som fanns avsatt för
frågan vid mötet. Eftersom koncensus är den grundläggande principen för
beslutsfattande i Umeåregionsamarbetet avgjorde ordförande att beslut inte kunde
fattas vid mötet.
Det konstaterades att frågan behöver behandlas i respektive kommun samt i
kommunchefsgruppen innan frågan åter igen tas upp vid ett Regionrådsmöte.
Ärendebeskrivning
Umeå är den enda staden i Sverige med över 100 000 invånare som inte har en
tankstation för fordonsgas. I södra Sverige finns det gott om tankstationer och efter
norrlandkusten finns tre tankstationer i Sundsvall och Härnösand, tre i Skellefteå.
Även Boden och Luleå har var sin tankstation.
Vännäs kommun har genom initiativ från landsbygdsnäringarna aktivt tagit fram de
underlag som behövs för etablering av en biogasanläggning och miljötillståndet är
klart. Två bolag är bildade, dels ett substratbolag och dels ett bolag för framtida
produktionsanläggning.
Substratbolaget Vännäs Bondegas AB har som målsättning att producera biogas för
fordon. Företaget ägs av 13 jordbrukare och Vännäs kommun köpte våren 2015 en
aktiepost om 45 500 kronor. Genom köpet visar kommunen att man fortsättningsvis
vill stödja projektet.
För att nu gå vidare med arbetet med att bygga en biogasanläggning behövs en
tankstation i Umeå.

UMEÅREGIONEN
Regionrådet

Minnesanteckning
2015-12-11

7(15)

En tankstation i Umeå och en biogasanläggning i Vännäs kan ses som en regional
fråga. Dels handlar det om att värna miljön i regionen och dels att såväl boende som
besökare ska ges möjlighet att tanka biogas. Dessutom möjliggör biogasanläggningen
att bönder inom en radie om ca tre mil får ökade möjligheter att utveckla sina företag
genom att sälja gödsel och vall till biogasanläggningen.
Efter flera års arbete har långsiktiga styrmedel för biogasproduktion och
biogasanvändning börjat komma på plats. Regeringen har lämnat in en ansökan till EU
om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel, biogas, för fem år, och höjt budgeten för
metanreduceringsstödet för biogas från gödsel.
I det nya finansieringsprogrammet Klimatklivet faller biogasanläggningar väl in och
flera biogassatsningar har fått medel att arbeta med.
Det finns också medel att söka för att kunna påbörja arbetet med producera biogas från
gödsel. Bl.a. är det möjligt att från Landsbygdsprogrammet söka 50-procentig
delfinansiering för konsult som får i uppdrag att söka investeringsstöd för att bygga en
anläggning för produktion av biogas samt skriva avtal med investerare och
leverantörer.
Kostnad för konsultstöd beräknas till 600 000 kronor. Om projektet får 50 % i
investeringsstöd för konsult skulle kvarvarande kostnad uppgå till 300 000 kronor.
Denna delkostnad för konsult skulle kunna finansieras genom att använda
Umeåregionens gemensamma medel för projekt och utveckling. Konsult skulle kunna
vara upphandlad 2 - 3 månader efter beslut om delfinansiering.
Regionrådet 2015-10-03 beslutade att hänskjuta frågan om biogasproduktion i
Umeåregionen till kommunchefsgruppen för beredning.
Kommunchefsgruppen har vid kommunchefsmötet 2015-11-11 konstaterat att en
politisk viljeinriktning behövs för att kommunchefsgruppen ska kunna arbeta vidare
med frågan varför frågan lyftes åter till Regionrådet.
7.

Slutsummering från projekt kapacitetsutveckling
Föredragande: Mona Åström, Emma Anderbom
7) PPT - slutrapport
Bilaga:
Informationsärende
Mona Åström och Emma Anderbom närvarade för att ge Regionrådet en kortfattad
summering av projektet Kapacitetsutveckling och integration i Umeåregionen.
Projektet har syftat till att kartlägga och utveckla Umeåregionens kapacitet av
mottagning och integration av nyanlända. Det övergripande målet har varit att skapa
kapacitet inom Umeåregionen för att under 2015 minst klara av ett mottagande av
nyanlända som anvisats plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets
försorg, i nivå med gällande överenskommelse med länsstyrelsen. Projektet avslutas
2015-12-31.
En projektrapport är tänkt att färdigställas. Denna rapport kan ligga till grund för
resonemang och beslut beträffande insatser som kan göras i den enskilda kommunen,
eller i samverkan mellan Umeåregionens kommuner, för att öka kapaciteten i
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kommunerna och underlätta etableringsprocessen för personer med utländsk härkomst
som bosätter sig i vår region.
Vid regionrådsmötet presenterades några utvalda områden som av styrgruppen 201512-04 hade pekats ut som intressanta att lyfta gemensamt i Regionrådet. Se bilaga.
Mona och Emma tackades för slutrapporteringen och de insatser de gjort i projektet.
8.

Samverkan larmhantering Umeåregionen
Föredragande: Magnus Haglund
8) Rapport larmhantering Umeåreg slutversion
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar
- att det praktiska arbetet för samverkan larmmottagning Umeåregionen
påbörjas, med ett långsiktigt mål att samtliga kommuner i regionen ansluter till
KAC Örnsköldsvik
- att starta med en pilotkommun för att underlätta kommande anslutningar
- att ge Örnsköldsviks kommun i uppdrag att ta fram organisationsstruktur och
ägardirektiv

Minnesanteckning
Magnus Haglund föredrog ärendet och beskrev kortfattat resultatet av den utredningen
som har genomförts. Regionrådet beslutade enligt förslag. Ärendet avslutades med
besök vid Örnsköldsviks larmcentral.
Ärendebeskrivning
Frågan om gemensam larmmottagning i Umeåregionen har varit aktuell sedan mars
2014. Under hösten 2014 utredde Region Västerbotten frågan om samverkan kring
trygghetslarm. En förstudie presenterades 2014-04-22 för kommunchefsgruppen som
ställde sig positiv till förstudiens förslag till projekt för fortsatt utredning och beslutade
att Örnsköldsviks kommun finansierar projektledare för utredning. Sedan september
2015 har Gabriella Röschmann, Örnsköldsviks kommun, samlat in information från
kommunerna för att ge en bild av hur larmprocesserna ser ut.
Teknisk information har samlats in såväl som verksamheternas syn på framtida
gemensam larmmottagning jämfört med dagens lösningar. En uppskattad kostnadsbild
visar på en besparing på c:a 3,1 miljoner kronor per år för regionen totalt. För att
redovisa mer exakta siffror krävs att varje kommun gör en mer noggrann inventering
av sina larm.
En gemensam larmcentral kan fungera som samordningscentral och erbjuda mer än att
ta emot och förmedla larm. Kommunerna kommer att kunna påverka den service
centralen ger utifrån de behov som finns i verksamheterna, något som idag upplevs
svårt då leverantörerna inte finns nära geografiskt och inte kan anpassa sin verksamhet
till varje enskild kund.
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Rapporten visar att det är svårt att få en helhetsbild över kommunernas samlade larm
eftersom det i många fall inte finns full kontroll över de egna larmen. Övergång till
gemensam larmmottagning innebär att kommunerna måste göra en grundlig
genomgång av sina tekniska larm vilket ger ökad säkerhet, effektivisering och
kostnadsbesparingar.
Hos de tre kommuner som visat mest engagemang finns en tydlig vilja att påbörja
anslutning till gemensam larmmottagning, gärna så snart som möjligt. Det kommer att
krävas utredning av avtal, justering teknik, nya rutiner och framförallt nära samarbete
mellan anslutande kommun och KAC Örnsköldsvik.
Anslutning bör ske av en kommun i taget för att ta lärdom av processen och skapa
rutiner för kommande anslutningar. Parallellt måste organisationsstruktur och
ägardirektiv utredas, samt hänsyn tas till vad det skulle innebära att även övriga
kommuner i Västerbotten ansluter.

Uppehåll för lunch, Julbord på Scandic hotell
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Integrationsstrategi
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
9) Summering_Integrationsrapport
Bilaga:
9) Integraionspolicy
Beslut
Regionrådet beslutar att Umeåregionens gemensamma integrationsstrategi ersätts av
en mer kortfattad integrationspolicy. Dokumentet ska beskriva den politiska
viljeinriktningen för samverkan i Umeåregionen när det gäller integration som en
viktig del för tillväxt, god samhällsservice och kompetensförsörjning. Dokumentet bör
inte omfatta mer än 2 sidor.
Kommunchefsgruppen uppdras att färdigställa dokumentet för utskick till respektive
kommun.

Minnesanteckning
Regionrådet diskuterade att det ska tas fram ett mer kortfattat och övergripande
dokument som pekar ut den politiska viljeinriktningen för samverkan avseende
integrationsinsatser inom Umeåregionen. Kommunchefsgruppen uppdrogs att se till att
dokumentet färdigställs. Arbetet för en gemensam strategi är alltså avbrutet i det här
läget och i stället ska en integrationspolicy tas fram. Beslut om den egna kommunens
fortsatta arbete beslutas i respektive kommun.
Ärendebeskrivning
Inga-Lill Nordström har efter förslag från kommunchefsgruppen 2015-11-11 bearbetat
ett första utkast till en mer kortfattad strategi där delar som tidigare hade planerats att
ingå i strategin stället läggs som bilagor. Detta för att medge möjlighet för
kommunerna att själva avgöra och besluta om vad som ska användas i det lokala
arbetet. Till detta dokument finns i bilagor förslag på relevanta indikatorer som har
stöd av referensgruppen/personen i det aktuella området.
Dokumentet har behandlats i kommunchefsgruppen 2015-12-03 samt i styrgruppen
2015-12-04. Både kommunchefsgruppen och styrgruppen konstaterade att den
föreslagna strategin innehåller relevant bakgrundsmaterial och kommer att kunna
utgöra underlag för fortsatt arbete. Dokumentet ska dock kortas ner ytterligare och ska
beskriva den politiska viljeinriktningen för samverkan i Umeåregionen beträffande
integration som en viktig del för tillväxt, god samhällsservice och
kompetensförsörjning. Dokumentet bör inte omfatta mer än 2 sidor.
Vid styrgruppsmötet presenterade Clarence C Andersson, Utvecklingssamordnare,
Robertsfors kommun en summering av den rapport som han på uppdrag av
styrgruppen tagit fram. Rapporten beräknas vara färdigställd vid årsskiftet. Den
summering som visades för styrgruppen bifogas handlingarna för kännedom.
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Direktiv till Kommunchefsgruppen inför årsplanering 2016
Föredragande: Magnus Haglund
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar att kommunchefsgruppen enligt förslag under 2016 ska prioritera
arbete med:
- HR - Införande av gemensamt system
- Samordnad larmhantering
- Flyktingmottagning och integration
- Systematiskt arbetsmiljöarbete - Vad kan vi göra tillsammans för att minska
sjuktalen och förbättra arbetsmiljön?
- Umeåregionen - En arbetsmarknadsregion med goda förutsättningar för
pendling, näringsliv, boende, studier och sysselsättning i hela Umeåregionen.
En övergripande plan presenteras vid Regionrådets första möte 2016. Återrapport sker
vid Regionrådets sista möte 2016.

Minnesanteckning
Kommunchefsgruppen hade lagt fram förslag för prioriterade områden för
kommunchefsgruppens arbete 2016. Regionrådet diskuterade förslaget och lyfte
särskilt intresset för gemensam satsning på Umeåregionen som en
arbetsmarknadsregion med goda förutsättningar för pendling, näringsliv och
sysselsättning i hela regionen.
Avsikten är att de gemensamma utvecklingsmedlen ska budgeteras i linje med
prioriterade områden.
Ärendebeskrivning
Vid kommunchefsmötet 2015-11-11 beslutades det att en planering för
kommunchefsgruppens arbete 2016 ska tas fram. De områden som lyftes som
fokusområden vid kommunchefsmötet var:
-

HR - Införande av gemensamt system
Samordnad larmhantering
Flyktingmottagning och integration
Systematiskt arbetsmiljöarbete - Vad kan vi göra tillsammans för att minska
sjuktalen och förbättra arbetsmiljön?
Umeåregionen - En arbetsmarknadsregion med goda förutsättningar för
pendling, näringsliv, boende, studier och sysselsättning i hela Umeåregionen.
Eventuella kopplingar till midway alignment (http://midwayalignment.eu/sv/)
är möjliga.

Utöver detta kommer kommunchefsgruppen att se över det arbete som utförs av
Umeåregionens arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har uppdragits lämna in en rapport av
2015 års arbete samt en planering för 2016 års arbete. Rapporterna och planerna ska
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ligga till grund för kommunchefsgruppens översyn av samverkansområden, strukturer
och prioriteringar. En summering planeras kunna presenteras för Regionrådet vid
första mötet efter årsskiftet (februari 2016).
Regionrådet gav kommunchefsgruppen direktiv inför 2016 år samarbete.
11.

Tema - Kommunstyrelseseminarium 2016
Föredragande: Magnus Haglund
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar att innehållet vid 2016 års kommunstyrelseseminarium ska
behandla frågor kopplade till ”nya sätt att utveckla kommunerna till mer attraktiva
arbetsgivare”.
I detta område inkluderas strategiskt arbete för friskvård och högre frisktal, ledarskap
och kompetensutveckling, tillvaratagande av kompetens i regionen samt utveckling av
en god arbetsmiljö i de kommunala verksamheterna.

Minnesanteckning
Regionrådet diskuterade möjliga teman för 2016 års kommunstyrelseseminarium.
Regionrådet resonerade kring kompetensförsörjning, friskvård och minskade sjuktal,
om arbetsmiljöarbete som en viktig faktor för utveckling av kommunerna som
attraktiva arbetsgivare. Vidare lyftes också betydelsen av att hitta nya sätt att bättre
nyttja den kompetens som finns hos redan etablerade innevånare men också bland de
nya svenska medborgare som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i vår region.
Regionrådet slöt sig till att systematiskt arbetsmiljöarbete som en del i en satsning på
kommunerna som attraktiva arbetsgivare är intressant men att begreppet ”systematiskt
arbetsmiljöarbete” inte är tillräckligt lockande.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen resonerade vid kommunchefsmötet 2015-12-03 om olika
möjliga teman för KS-seminariet 2016.
Ett område som har lyfts är ”integration, migration och flyktingmottagning”. Detta
område kommer att ha stort fokus 2016 och kommande år.
Ett annat område - där kommunchefsgruppen ser stora möjligheter att genom
samverkan och systematiskt arbete kunna utveckla de kommunala verksamheterna,
höja kvalitén, minska kostnaderna och öka attraktiviteten för kommunerna som
arbetsgivare - är systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunchefsgruppen föreslår att
tema för kommande kommunstyrelseseminarium fokuserar på detta område.
Regionrådet beslutar 2016 års tema för kommunstyrelseseminariet.
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Budget 2016
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
12) Budget_förslag_2016
Bilaga:
Beslut
Regionrådet beslutar att överskott 2015 ska överföras och budgeteras 2016.
Avgiften om 2 000 000 fördelas enligt Umeåregionens fördelningsnyckel 2016 och
faktureras respektive kommun.
Budget 2016 godkänns och kommunchefsgruppen uppdras göra eventuella justeringar
i enlighet med kommunchefsgruppens årsplanering 2016.

Minnesanteckning
Förslag till budget för 2016 gicks kortfattat igenom. Regionrådet beslutade att
överskott 2015 nyttjas för gemensamma satsningar. Förslag till budget godkändes och
kommunchefsgruppen uppdras göra eventuella justeringar i enlighet med
kommunchefsgruppens årsplanering 2016.
Ärendebeskrivning
Eftersom utfall tom 2015-12-31 inte var fastställt vid regionrådsmötet 2015-12-11
kommer justeringar att göras utifrån faktiskt utfall. Bilagt budgetförslag är uppdelat i
bokade kostnader (röd-markerat) och medel fria att fördela enl. de prioritieringar som
görs (grön-markerat).
Prognosen är ett överskott på 414 000 kr 2015-12-31. Kommunchefsgruppen föreslår
att överskott disponeras 2016 och viks för delfinansiering av införandeprojektet
gemensamt HR-system.
13.

Mötestider 2016
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
Beslut
Regionrådet uppdrar kansliet och kommunchefsgruppen att ta fram nytt förslag för
mötestider 2016.

Ärendebeskrivning
Regionrådet gick kortfattat igenom föreslagna mötestider och aktiviteter 2016. Det
konstaterades att flera av de föreslagna datumen passade dåligt. Ett nytt förslag tas
fram.
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Vision Umeåregionen – revidera efter Örnsköldsviks inträde?
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
Beslut
Den gemensamma visionen för Umeåregionen är:
”Världens bästa livsmiljö för 300 000 människor år 2050!”
Avsikten med den gemensamma visionen är att peka ut strävandet efter att växa
tillsammans, och inte på bekostnad av varandra. Avsikten är också att peka ut det
gemensamma strävandet efter medborgarnytta och god livsmiljö i Umeåregionen.

Ärendebeskrivning
Den sedan tidigare beslutade visionen ”Världens bästa livsmiljö för 250 000
innevånare” byggde på en sammanräkning av samtliga kommuners befolkningsmål
och pekade samtidigt ut strävandet efter medborgarnytta, livskvalité och god livsmiljö
för medborgarna. Syftet med ett gemensamt befolkningsmål var att klargöra strävandet
efter att växa tillsammans, och inte på bekostnad av varandra.
Regionrådet beslutade 2015-10-03 att denna vision ska gälla efter det att justeringar av
befolkningsmålet har gjorts med anledning av Örnsköldsviks inträde i
Umeåregionsamarbetet.
Kommunchefsgruppen lyfte frågan 2015-11-11. Det konstaterades att det idag inte
finns beslutade befolkningsmål i alla kommuner. Detta hindrar dock inte
Umeåregionens kommuner att i en gemensam vision peka ut en riktning.
Kommunchefsgruppen beslutade föreslå Regionrådet 2015-12-11 att Umeåregionens
gemensamma vision justeras. Den föreslagna visionen efter justering är:
Världens bästa livsmiljö för 300 000 människor år 2050!
Respektive kommun beslutar om kommunens befolkningsmål i de fall sådana beslut är
önskvärda.
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Övriga frågor
15.1 Studieresa 2016
Beslut
Regionrådet beslutar att en kortare studieresa/gemensam aktivitet lunch till
lunch genomförs under hösten 2016.
15.2 UR-nära ideell förening (tidigare Leader)
Regionrådet resonerade kortfattat kring den förfrågan om medfinansiering som
skickats till Umeåregionens kommuner. Kommunchefsgruppen har lyft frågan
vid ett kommunchefsmöte och slutit sig till att en planering och en budget behövs
för att kunna ta ställning till medfinansiering till och med år 2020.
Representanterna från UR-nära välkomnas att presentera strategi och budget
under våren 2016.

16.

Nästa möte
- Nytt förslag kommer

17.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

