Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

MINNESANTECKNINGAR

Regionrådet
Dag

2014-09-26

Tid

13.00 – 16.00

Plats

Spiran Sikeå Konferens & Logi

Beslutande

Ingemar Nyman, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Ingemar Sandström, Nordmalings kommun
Patrik Nilsson, Robertsfors kommun
Lars Bäckström, Robertsfors kommun
Eva-May Karlsson. Vindelns kommun, vice ordförande
Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande
Ulf Eriksson, Vännäs kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Maria Bahlenberg, Bjurholms kommun
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Mats Karlsson, Vindelns kommun
Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Emma Anderbom, Umeåregionens kansli, ärende 1-3
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare

1(8)

UMEÅREGIONEN
Regionrådet

MINNESANTECKNINGAR
2014-09-26

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Föregående minnesanteckningar
3. Nya gemensamma utvecklingsprojekt – diskussion och prioritering
4. Projekt Dialog och Utveckling för Regional tillväxt (DUR) - slutrapport
5. Projekt Regional kompetenspool för förbättrad mottagningskapacitet - slutrapport
6. Projekt Gemensam arbetsmarknadsregion – inbjudan till slutkonferens
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Föregående minnesanteckningar
Bilaga:

RR 140517

Beslut
Minnesanteckningarna från 2014-05-17 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2014-05-17 gås igenom.
3. Nya gemensamma utvecklingsprojekt – diskussion och prioritering
Föredragande:
Bilaga:

Emma Anderbom & Erik Sedig
Projektdagbok 2.0
Prioriterade projektidéer

Beslut
Prioriteringar av nya gemensamma utvecklingsprojekt sker i varje kommun och
redovisas till kansliet senast i samband med kommunchefsmötet 2014-10-22.
Ärendebeskrivning
Inför EU:s nya programperiod, 2014-2020, beslutar Regionrådet 2014-05-25 att tillsätta
en särskild arbetsgrupp för att förbereda inför nya gemensamma utvecklingsprojekt. En
bakgrund är att Umeåregionen i och med Örnsköldsviks inträde i samarbetet tillhör två
olika programområden: Mellersta Norrland och Övre Norrland.
EU-projektarbetsgruppen har tagit fram ett underlag och i vilket kommunerna gjort
prioriteringar av möjliga gemensamma EU-finansierade projekt. Vid Regionrådets möte
2014-02-28 redovisas prioriteringarna och kommunchefsgruppen får i uppdrag att: 1)
Fortsätta den gemensamma planeringen av EU-finansierade utvecklingsprojekt i
enlighet med sin verksamhetsplan för 2014 och 2) ge förslag på en gemensam funktion
som kan samordna och stödja kommunerna i Umeåregionen i arbetet med att ta fram
ansökningar för nya EU-finansierade utvecklingsprojekt.
I enlighet med kommunchefsgruppens beslut 2014-03-26 är Emma Anderbom anställd
som projektsamordnare vid Umeåregionens kansli 2014-06-01--2015-02-28. Vid
Regionrådets möte 2014-09-26 redovisas förslag på olika gemensamma utvecklingsprojekt. För medfinansiering från Region Västerbotten av regionalfondsprojekt ska
ansökan vara inlämnade dit senast 2014-11-07 för projektstart i januari 2015.
4. Projekt Dialog och Utveckling för Regional tillväxt (DUR) - slutrapport
Föredragande:
Bilaga:

Maria Bahlenberg
Presentation DUR - slutredovisning

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
DUR har varit ett näringslivsprojekt med syfte att lägga grunden för en positiv
förändring av attityderna till företagande, för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla
näringslivsstrukturen i Umeåregionens kranskommuner. Projektet har velat utveckla det
befintliga näringslivet, verka för nyetableringar och skapa mötesplatser/arenor för dialog
mellan kommun och näringsliv. Bjurholms kommun har varit projektägare och
projektperioden har varit januari 2011 - juni 2014.
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5. Projekt (§ 37-medel): Regional kompetenspool för förbättrad
mottagningskapacitet – slutrapport
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Slutrapport Kompetenspool för förbättrad mottagningskapacitet

Beslut
Informationen noteras
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner (ej Örnsköldsvik) bedrev from september 2013-juni 2014 ett
projekt för att utveckla kommunernas möjlighet att ta emot kvotflyktingar. Projektet var
helt finansierat av s.k. § 37 medel från länsstyrelsen. Vid mötet 2014-09-26 ges
information och slutrapport om projektet.
6. Projekt Gemensam arbetsmarknadsregion – inbjudan till slutkonferens
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Inbjudan Umeå-Örnsköldsvik Nästa steg. 17 oktober 2014

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Umeåregionen fattade under 2012 beslut om ett gemensamt projekt med
Örnsköldsviks kommun för att stimulera till en gemensam funktionell
arbetsmarknadsregion. Bakgrunden var att Örnsköldsvik och Umeås lokala
arbetsmarknadsregioner (LA) idag är två separata regioner, med potential att
komplettera varandra på ett sätt som är gynnsamt för näringslivets utveckling. Mot
bakgrunden av detta och förbättrade kommunikationsmöjligheter är projektets syfte
att förbättra tillväxtmöjligheterna i Örnsköldsvik LA och Umeå LA. Projektet är
tvåårigt och inleddes i oktober 2012.

I samband med att projektet avslutas arrangeras ett seminarium den 17 oktober 2014
i Umeå för en diskussion om hur arbetet mot en gemensam arbetsmarknad fortsätter.
7. MR-dagarna i Umeå 13-15 november 2014
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
www.mrdagarna.nu
SKL-workshop för mänskliga rättigheter–från idéer till verklighet

Beslut
Informationen noteras
Ärendebeskrivning
Mänskliga Rättighetsdagarna är en årlig konferens som är Europas största forum för
mänskliga rättigheter. Den arrangeras i år den 13-15 november i Umeå. I år arrangerar
Sveriges Kommuner och Landsting ett seminarium enbart öppet för politiker och
tjänstemän inom kommuner och landsting etc. Syftet är att ge kunskap om hur man kan
arbeta med mänskliga rättigheter på hemmaplan.
Kommuncheferna beslutar 2014-08-20 att kansliet betalar avgiften för deltagande i två
dagar på MR-dagarna i Umeå för maximalt tre personer per kommun.
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8. Kommunstyrelseseminarium
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
I samband med att Regionrådet fastställde mötesplanen för 2014 beslutades att hålla det
årliga kommunstyrelseseminariet 26 november 2014.
Kansliet har föreslagit att seminariet kan ha kulturdriven tillväxt som tema, med
anknytning till Umeå som kulturhuvudstad 2014. Regionrådets studieresa 2014
genomfördes på det temat och rådet informerades vid sitt möte 2014-02-28 om Umeå
kommuns arbete med att följa upp effekterna av kulturhuvudstadsåret.
Kommunchefsmötet 2014-06-11 beslutar att temat för kommunstyrelseseminariet 2014
är kulturdriven tillväxt. Kommunchefsmötet 2014-08-20 beslutar att kansliet uppdras att
arbeta vidare med att utveckla kommunstyrelseseminariets program i enlighet med vad
som redovisats samt att till seminariet bjuda in Umeåregionens arbetsgrupper,
gemensamma verksamheter och projekt för att ställa ut sin verksamhet i enlighet med
seminariets tema.
9. Ekonomisk uppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras
Ärendebeskrivning
Vid mötet redovisas budgetuppföljning per 2014-08-31. Umeåregionens flyktingmottagning har ett överskott på 65 433 kr och kansliet ett överskott på 495 158 kr.
10. Rapport från länsstyrelsens partsforum för flyktingmottagning
Föredragande:
Bilaga:

Johan Söderling
Nyanländsmottagande Västerbotten 2015

Beslut
Umeåregionens kommuner står kvar vid den gemensamma överenskommelsen med
länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och har för närvarande ingen avsikt att säga
upp den för en omförhandling.
Ärendebeskrivning
I länsstyrelsen i Västerbottens partsforum för flyktingmottagning ingår landshövding,
länsråd samt politisk ledning för Region 8, Skellefteåregionen och Umeåregionen.
Vid Regionrådets möte 2014-09-26 rapporteras att vid partsforum 2014-09-25
diskuterades Umeåregionens (ej Örnsköldsvik) gemensamma överenskommelse med
länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och huruvida den ska sägas upp för en
omförhandling. Senaste möjlighet att säga upp överenskommelsen till kommande
årsskifte är sista september. Överenskommelse anger att Umeåregionens kommuner
gemensamt per år ska ta emot 130-300 flyktingar på s.k. anvisningsbara platser (ABO).
Under 2013 tog Umeåregionens kommuner totalt emot 120 flyktingar på ABO.
Prognosen för 2014 pekar på en liknande mottagningsnivå. Det s.k. länstalet beskriver
ett behov av 480 ABO-platser inom Umeåregionen 2015.
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11. Studie av Umeåregionens kapacitet av mottagning och integration av
nyanlända svenskar
Föredragande:
Bilaga:

Johan Gammelgård och Erik Sedig

Beslut
Umeåregionens kansli får i uppdrag att låta genomföra en studie av Umeåregionens
gemensamma kapacitet av att ta emot och bidra till integration av nyanlända svenskar.
Särskilt fokus ska läggas vid att genom en förbättrad bostadsförsörjning förbättra
kommunernas möjligheter att ta emot flyktingar på anvisade platser (ABO) och på så
sätt uppfylla Umeåregionens överenskommelse med länsstyrelsen.
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att besluta om nödvändiga detaljer för studiens
genomförande.
För studien formas en politisk referensgrupp med representanter från Regionrådet, inkl.
rådets ordförande och representant från Umeå kommun.
För kostnader för studien söks ekonomisk ersättning från Länsstyrelsen.
Studien genomförs under våren 2015.
Ärendebeskrivning
Umeåregionen (utom Örnsköldsvik) har sedan 2006 en gemensam överenskommelse om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med länsstyrelsen i Västerbotten.
Umeåregionen har i bilaga till sitt egna interna samverkansavtal gjort en fördelning
mellan kommunerna av det totala antalet mottagna flyktingar. Under 2013 görs en
bostadsinventering i kommunerna avseende möjligheten till mottagande av flyktingar. I
samband med den, efter önskan av länsstyrelsen, revideras den interna kommunvisa
fördelningen så att den specificerar antalet anvisningsbara platser.
Kommuner som tar emot flyktingar får ekonomisk ersättning från staten. Kommuner
som träffat särskild överenskommelse om detta med staten får även en årlig
grundersättning samt möjlighet till en prestationsbaserad ersättning. Överenskommelsen
mellan Umeåregionen och länsstyrelsen kan sägas upp senast den sista september med
effekt fr.o.m. sista december samma år.
Vid kommunchefsmötet 2014-08-20 redovisar Gabriella Strååt, Länsstyrelsen i
Västerbotten, ett ökat tal för det antal flyktingar som förväntas kunna anvisas plats i
kommunerna i länet under 2015. En fråga som ställs är om länsstyrelsen ska teckna
kommunvisa överenskommelser eller om det ska fortsätta att vara en gemensam
överenskommelse med Umeåregionens kommuner (utom Örnsköldsvik).
Kommunchefsgruppen föreslår vid mötet att Umeåregionens kommuner i Västerbotten
har en fortsatta gemensam diskussion och gemensam överenskommelse med
Länsstyrelsen i Västerbotten om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Separata möten mellan Umeå kommun och länsstyrelsen i detta ärende har även skett.
Utifrån dessa föreslås att en studie av Umeåregionens kapacitet av mottagning och
integration av nyanlända svenskar genomförs. Ytterligare bakgrund till förslaget
studiens upplägg och innehåll redovisas på regionrådets möte.
12. Nytt avtal för Umeåregionens flyktingmottagning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Förslag till Samverkansavtal för Umeåregionens flyktingmottagning
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Beslut
Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun, Umeå kommun,
Vindelns kommun och Vännäs kommun föreslås att före 2014-11-30 i enlighet med
förslag till nytt avtal besluta om att ingå fortsatt samverkan kring Umeåregionens
flyktingmottagning.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner (utom Örnsköldsvik) samverkar kring flyktingmottagandet.
Varje kommun har sin egen flyktingmottagning och SFI-undervisning, men genom
samverkan skapas en likvärdig mottagning i hela Umeåregionen. Inom det gemensamma
arbetet erbjuds också samhällsorientering (SO) - en introduktion till det svenska
samhället - till alla kommuners nyanlända flyktingar. Något kommunerna enligt lag är
skyldiga att erbjuda på modersmål. Den regionala flyktingmottagningen omfattar 1,0
tjänst som utvecklingsledare och 1,0 tjänst som samhälls-/arbetslivskonsulent plus
eventuell projektanställd personal. Vid ingången av 2013 tecknades ett förlängt och
reviderat samverkansavtal tom 2014-12-31 om fortsatt regional flyktingmottagning
Två större förändringar har skett sedan det senaste avtalet tecknades. För det första är
målgruppen för SO sedan maj 2013 utökad till att även gälla anhöriginvandrare.
Regionrådet beslutade 2013-05-25 att kommunernas utökade ansvar för
samhällsorientering ska utföras av den gemensamma flyktingmottagningen samt att
under 2013 särredovisar flyktingmottagningen de kostnader som uppstår för det utökade
ansvaret för att dessa ska kunna tas hänsyn till i budget 2014. Den utökade målgruppen
har av olika skäl ännu inte erbjudits SO. Förberedelser i form av anskaffning av ett
videokonferenssystem har skett och pågår fortfarande i form av utveckling av ett nytt
verksamhetssystem. Kommunernas skyldighet att erbjuda SO sträcker sig tre år i tid
efter det att den nyanlände folkbokförts i kommunen.
En andra större förändring är att staten fr.o.m. 2014 har infört ett nytt och mer
prestationsbaserat ersättningssystem, bl.a. innebärande att grundersättningen per
mottagande kommun är halverad från 440 tkr till 220 tkr. Eftersom kommunernas
finansiering av Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning delvis har varit
baserad på en andel (15 %) av den statliga grundersättningen har de regionala intäkterna
2014 minskat med 198 tkr, motsvarande nästan 12 % av budgeten.
Kommunchefsmötet beslutar 2014-08-20 att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag på
nytt avtal from 2015 med följande större förändringar jämfört med nuvarande avtal:
 Avtalsperiod om två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år.
 En i förväg bestämd årlig uppräkning av budgeten.
 Kostnaden för den gemensamma flyktingmottagningen, ej
samhällsorienteringen, fördelas med hjälp med Umeåregionens
fördelningsnyckel, med 5 % av kostnaden som fast del per samverkande
kommun, beroende på att alla kommuner får samma fasta grundersättning.
 För samhällsorienteringen för flyktingar etc. betalar samverkande kommuner ett
fast belopp – enligt statlig norm – på 6 000 kr per deltagare.
 Kostnader som skapas för förberedelserna av samhällsorientering för den
utökade målgruppen fördelas enligt Umeåregionens vanliga fördelningsnyckel.
13. Upphandling av gemensamt HR-/lönesystem
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras
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Ärendebeskrivning
För att ytterligare utveckla samarbetet inom Umeåregionen har Regionrådet diskuterat
att det kan införas gemensamma nämnder för verksamheter för vilket det är lämpligt.
Under 2013 beslutar Umeå kommun och Vindelns kommun att from 2014-01-01 skapa
en gemensam nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Övriga
kommuner inom Umeåregionen kan ansluta sig till den gemensamma nämnden.
Personalchefsarbetsgruppen har till kommuncheferna aktualiserat att regionens alla
kommuner har behov av att upphandla nytt lönesystem. Kommunchefsgruppen ger
2013-11-06 upphandlingsbyrån vid Umeå kommun i uppdrag att för alla kommuners
räkning genomföra en upphandling av nytt personaladministrativt system samt att
Umeåregionens personalchefsgrupp får i uppdrag att för upphandlingsprocessen av nytt
lönesystem fungera som styrgrupp. Vid möte 2014-03-26 får kommunchefsgruppen mer
information i ärendet, bl.a. om behovet av gemensam nämnd om det planeras gemensam
drift av nytt PA-system. Under våren har en gemensam förstudie om gemensamt
lönesystem genomförts i berörda kommuner (ej Umeå och Vindeln).
Kommunchefsmötet 2014-06-11 får av personalchefgruppen tillsammans med konsluter
från AdviceU en presentation av nulägesanalysen kring kommunernas löneadministration och förslag på att upphandla konsultstöd för upphandlingen av nytt HR/lönesystem. Regionrådet 2014-09-26 får information kring upphandlingsprocessen.
14. Polisens närvaro i kranskommunerna
Föredragande:
Bilaga:

Polisnärvaro i Umeåregionens kranskommuner

Beslut
Kansliet får i uppdrag att ta fram en gemensam skrivelse till Polismyndigheten i
Västerbottens län från Umeåregionens kommuner med anledning av den bristfälliga
bemanningen på kranskommunernas polisstationer.
Polisledningen bjuds av samma anledning in till Regionrådets möte 2014-12-17.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen diskuterar 2014-08-20 polisens närvaro i kranskommunerna mot
bakgrund av att de senaste 7-8 åren har bemanningen på dessa polisstationer halverats.
Det beslutas att ärendet förs till Regionrådet för en diskussion. Mats Karlsson har gjort
en sammanställning över polisens närvaro i kranskommunerna.
Regionrådet har vid tidigare tillfälle bjudit till sig ansvarig polisledning för en
diskussion kring att man förväntar sig en bra polisnärvaro i alla kommuner.
15. Övriga frågor
 Frågan om dålig mobiltäckning i regionens kommuner väcks. Kansliet får i
uppdrag att författa en skrivelse till operatörerna för att påtala detta samt bjuda
in dessa till Regionrådets möte 2014-12-17.
 Det beslutas att Umeå kommuns planer på en skidanläggning i Vallberget,
Tavelsjö ska tas upp vid nästa sammanträde.
16. Nästa möte
Kommunstyrelseseminarium i Umeå, onsdag 2014-11-26, kl. 09.30 – 16.00
Regionråd i Nordmaling, onsdag 2014-12-17, kl. 13.00 – 16.00
17. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

