Umeåregionrådet - URR 5 september 2019
2019-09-05 09:00 - 15:00
Minnesanteckningar

Plats
Spiran, Robertsfors, Sikeå 51

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Anders Agren, Anna-Britta Akerlind, Christina Lidstrom,
Eric Thorstensson, Grethel Broman (Frånvarande), Hans Lindberg (Frånvarande), Jimmy
Johansson, Johan Soderling, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Lars Tangden (Frånvarande),
Madelaine Jakobsson, Magnus Haglund (Frånvarande), Margaretha Alfredsson (Frånvarande),
Maria Persson, Martin Berglund (Frånvarande), Mathias Haglund, Patrik Nilsson, Ordförande, Per
Nylen, Per-Eric Magnusson, Simon Karstrom, Ulf Eriksson, Ulf Mansson

1. Mötets öppnande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar mötet öppnat. Godkännande av dagordning. Övriga frågor anmäls.
Ordförande Patrik Nilsson öppnar mötet. Övrig fråga gällande hemsjukvård anmäls och
diskuteras. Se anteckningar under övriga frågor.

Beslut
Dagordningen godkänns.
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2. Upphandling avfallshantering och principer för
taxekonstruktion
Föredragande: Elisabet Johansson, VAKIN, Inger Olofsson, Vännäs kommun
Tid: kl 09.00
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har uppdragit arbetsgruppen att ge en information till URR avseende
upphandling av utsortering av mat- och hushållsavfall.
En avrapportering sker gällande:
• den gemensamma upphandlingen
• tidplan
• återrapport av gemensamma riktlinjer
• återrapport på hur detta påverkar modell av taxor/principer för taxekonstruktion
• status informationsplan ut till medborgarna
• information om politiska beslut som behöver tas under hösten för att hålla tidplanen
En avrapportering beträffande framtagande av gemensam avfallsplan planeras till URRs nästa
möte.

Anteckningar
En redovisning ges från arbetande projektgrupp med utrymme för frågor kring pågående
gemensam upphandling gällande avfallsinsamling. Se bifogad ppt.

Bilagor
Information till Umeregionrådsmötet den 5 september i Robertsfors.pptx

3. Föregående minnesanteckningar
Ärendebeskrivning
Genomgång av föregående minnesanteckningar. Se bilaga.

Anteckningar
Närvaro från föregående protokoll korrigeras med Simon Karström istället för Christer Lundgren.

Beslut
Föregående minnesanteckningar från mötet 2019-05-09 läggs till handlingarna efter
justering av deltagarlistan.
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Bilagor
RR-anteckningar2019-05-09.pdf

4. Skriftlig information från kansliet
Ärendebeskrivning
Möjlighet att ställa frågor till Kommunchefsgruppen utifrån skriftlig information från kansliet.
Se bilaga.
- Läget gällande arbetsmarknadskunskap i skolan AMK
- Gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi - delrapport och medborgardialoger
- Nytt turismavtal på väg ut till kommunerna
- Gemensam överförmyndarverksamhet - Verksamhetsövergång Örnsköldsvik
- Gemensam växelfunktion (exkl Örnsköldsvik)
- NIS 6.0 är godkänt
- Gemensamt prognossläpp med Arbetsförmedlingen
- Stratsys meetings - Nytt verktyg för kallelser, anteckningar och uppföljning

Anteckningar
Önskemål om att använda mötesplattformen inför samt under mötena. Kansliet får i uppdrag att
ta fram information om hur vi kan använda plattformen ytterligare.
Vill man komma in i mötesplattformen kan man ladda ner appen Meetings från Stratsys. Där
finner man mötet och alla tillhörande handlingar.
Fråga lyfts om Landsbygdsstrategin bör ha med politiker med i arbetet.
Ett tjänstemannaförslag kommer att arbetas fram utifrån politiskt beslutade dokument.
Tjänstemannaförslaget kommer att presenteras för URR 14 november.
Återkoppling väntas på gemensamt prognossläpp med Arbetsförmedlingen.
Förslag att kommunalråden kan träffa Arbetsförmedlingen.
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att bjuda in AF till ett kommande URR.

Åtgärder
Bjud in AF till kommande URR.
2019-09-30

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
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Regionrådet har tagit del av informationen samt uppdrar till Kommunchefsgruppen att
bjuda in Arbetsförmedlingen till ett kommande URR för att diskutera kommande
prognossläpp.

Bilagor
Delrapport Landsbygdsstrategi Umeåregionen.pdf, Skriftlig information från kansliet.pdf

5. Reviderad avsiktsförklaring
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen uppdrogs vid URR's strategidagar den 7-8 februari att revidera den
avsiktsförklaring som beslutades år 1993 av de då samverkande kommunerna.
Avsiktsförklaringen har nu reviderats utifrån de synpunkter och förslag som framkom under
strategidagarna den 7-8 februari samt de synpunkter som inkom vid URR i maj. Se förslag i
bilaga.
Förslag till beslut:
URR beslutar Avsiktsförklaring och ger kansliet uppdraget, att efter revidering utifrån synpunkter
från URR, skicka förslag till Avsiktsförklaring tillsammans med tjänsteskrivelse till respektive
kommun för beslut.

Anteckningar
"Levnads", bort som begrepp skriv om.
"Funktionell" till "attraktiv"
"Spridning" bör vara "ökning"
"Även" bort
Principer "vi" "tillsammans"
Visionsmålet 350 000 invånare, omarbetat till sammanslagning respektive kommun?
200 000 Umeå
65 000 Övik
7500 Robertsfors
6500 Vindeln
10 000 Vännäs
7000 Nordmaling
2500 Bjurholm
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Åtgärder
Uppdatera Avsiktsförklaringen enligt anteckningar.
2019-09-23

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
URR ger kansliet uppdraget, att efter revidering utifrån synpunkter från URR, skicka
förslag till Avsiktsförklaring tillsammans med tjänsteskrivelse till respektive kommun
för beslut.

Bilagor
Förslag - Avsiktsförklaring UR 2019.pdf

6. Skriftlig information - Fokusområden för samverkan
Ärendebeskrivning
Umeåregionrådet hade i februari 2019 gemensamma strategidagar. Ett av syftena med dagarna
var att identifiera nya fokusområden (tidigare kallat prioriterade utvecklingsområden) för
samarbetet inför den nya mandatperioden.
Med utgångspunkt i den dokumentation som gjordes har fyra fokusområden för utveckling av
arbetsmarknadsregion identifierats. Dessa fokusområden har tillsammans med delområden lagts
in i den gemensamma årsplaneringen för 2019. Vid varje URR-möte kommer minst ett
fokusområde att lyftas och vara tema för fördjupade diskussioner och dialog i Umeåregionrådet.
Utöver de fyra fokusområdena för utveckling fortsätter arbetet med de redan beslutade insatserna
för effektivisering av kommunal verksamhet; PA-system gemensamma processer samt gemensam
larmhantering. Vidare arbetar kommunchefsgruppen löpande för effektivisering och
kvalitetshöjning av kommunernas verksamheter inom en rad områden. Exempelvis pågår just nu
ett arbete för att inkludera Örnsköldsviks överförmyndarverksamhet i befintlig gemensam
verksamhet. Ett arbete för att ta över och utveckla den gemensamma växelfunktionen (gäller ej
övik) pågår också.
Se fokusområden i bifogad fil.

Åtgärder
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Ta bort bindestrecket i rubriken i dokumentet "Fokusområden för samverkan". Gäller
2019.
Ej angivet

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
URR beslutar att godkänna föreslagna fokusområden.

Bilagor
Fokusområden 2019.pdf

6.1. Budget utvecklingsmedel - Kommunchefsgruppens förslag
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen föreslår URR att med gemensamma medel finansiera:
- URRs deltagande vid Business Arena 18 februari 2020 (Fokusområde näringslivsutveckling)
- Framtagande av marknadsföringsmaterial av Umeåregionen som etableringsregion
(Fokusområde kompetensförsörjning + näringslivsutveckling)
- Investeringsutrymme för lönesystem kvarstår (fokusområde effektivisering, lönesystem
gemensamma processer)
Se sammanfattning, förslag och rekommendation i bilaga, s. 2.
URR godkänner förslaget.
Anna-Britta Å informerar om att frågan kring skrotbilar kom upp på Kommunförbundet i
Västernorrland 4/9. Se om det går att samverka.

Åtgärder
Undersök möjligheter att samverkan med kommunförbundet Västernorrland ang.
skrotbilar
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
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URR godkänner kommunchefsgruppens förslag, budget utvecklingsmedel samt
uppmanar att se över om samverkan med Kommunförbundet Västernorrland är
möjlig gällande skrotbilar.

Bilagor
Resultaträkning tom juli 2019 + sammanfattning förslag.pdf

7. Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Genomgång av utfall tom 2019-08-01 och prognostiserat utrymme för utvecklingsinsatser i linje
med årsplan och fokusområden för samverkan.
Intäkter 2019 , ink. ram från Umeå, är 3 246 532 kr (1 500 000 kr i avgift + överskott tidigare år).
Kostnaderna tom juli uppgick till 1 186 000 kr och återstående budget tom juli är 2 061 000 kr.
Efter att beräknade kommande kostnader är avdragna, och prognostiserat överskott för
arbetskraft är tillagt, återstår totalt 1 654 000 kr som är fria att disponera i linje med URRs
prioriteringar.
Se resultaträkning och sammanfattning disponibla medel i bilaga.

Beslut
URR godkänner ekonomisk uppföljning.

Bilagor
Resultaträkning tom juli 2019 + sammanfattning förslag.pdf
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8. Hastighetsbegränsningar - gemensamt agerande?
Ärendebeskrivning
Trafikverket lägger nu förslag om att sänka hastigheten från 90 till 80 km/h på de vägsträckor som
saknar mitträcke och där det färdas minst 2000 fordon per dygn. I vår arbetsmarknadsregion
handlar det bland annat om delar av E4 mellan Umeå och Skellefteå samt väg 363 mellan Umeå
och Vindeln och väg 348 mellan Överhörnas och Sidensjö.
Trafikverket fokuserar på att minska trafikolyckorna med hjälp av enklare åtgärder (inklusive
hastighetsminskning) och kan därmed befaras i mindre utsträckning prioritera ökad tillgänglighet
genom om och nybyggnation.
Då Umeåregionen i sina fokusområden poängterat vikten av att handla och agera gemensamt i
infrastrukturfrågor för att säkerställa funktionell närings- och arbetsmarknadsregion, föreslås en
gemensam debattartikel. Fokus i förslaget till artikel är att staten nu behöver ta sitt ansvar och
säkerställa resurser för infrastruktur som utlovats och krävs för att matcha de stora investeringar
som näringslivet och kommunerna gör just nu.
Förslag till artikel återfinns i bilaga.
Förslag till beslut:
Umeåregionrådet (URR) ställer sig bakom föreslagen debattartikel och uppdrar till kansliet att
omgående skicka artikeln till dagspress i länen och nationellt.

Anteckningar
Förbifart Örnsköldsvik viktigt i sammanhanget och bör komma med.
Lyfta in i första stycket att våra kommuner säger bestämt nej till det aktuella förslaget.
Fokusera på hastighetssänkningen. Behöver skrivas igenom lite. Tydliga mot Trafikverket att det
skadar vår regionsutveckling.
Beslut att göra en gemensam insändare. Avstämning med kommuncheferna och skicka ut denna
så snart som möjligt. Presidierna önskvärt om de skriver under.

Beslut
URR uppdrar till Kommunchefsgruppen att sammanfatta artikeln igen utifrån inkomna
synpunkter samt skicka den till lokalmedia i Västernorrland samt Västerbotten.

Bilagor
Förslag till artikel.pdf
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9. Tema - Kompetensförsörjning
Ärendebeskrivning
URR har beslutat att ett av fokusområdena för samarbete ska vara "kompetensförsörjning".
En av de aktiviteter som genomförts är en workshop den 20 juni 2019 med Umeåregionens
personalchefer och kommunchefer. Syftet med workshopen var att konkretisera Umeåregionens
gemensamma arbete med kompetensförsörjning. Målsättningen var att, med fokus på
gemensamma
insatser för de kommunala jobben, tillsammans definiera ett antal gemensamma insatser som
stärker den egna och varandras kompetensförsörjning.
Dagen resulterade i tre konkretiserade områden att arbeta vidare med:
1) Gemensamma utbildningar för Umeåregionens medarbetare - Börja med
vårdsvenska
2) Skapa karriärvägar inom Umeåregionen - Börja med förskollärare, socionom, miljö
& bygg
3)Ökade rekryteringsinsatser mot unga – Börja med Arbetsmarknadskunskap i skolan och riktade
uppgifter med Umeå universitet och Mittuniversitetet såsom "Räkmacka".

Dokumentation från dagen återfinns i bilaga.
Förslag till beslut:
URR beslutar uppdra kommunchefsgruppen att arbeta med de tre områden som framkommit
under workshopen den 20 juni 2019. Områdena är "Gemensamma utbildningar för
Umeåregionens medarbetare", "Skapa karriärvägar inom Umeåregionen", "Ökade
rekryteringsinsatser mot unga".

Beslut
URR beslutar uppdra kommunchefsgruppen att arbeta med de tre områden som
framkommit under workshopen den 20 juni 2019. Områdena är "Gemensamma
utbildningar för Umeåregionens medarbetare", "Skapa karriärvägar inom
Umeåregionen", "Ökade rekryteringsinsatser mot unga".

Bilagor
Bilaga Kompetensförsörjning.pdf, Dokumentation 20 juni.pdf
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10. Nästa möte
2019-11-29, kl 09.00 - 15.00 i Nordmaling, Levar Hotell

Anteckningar
Skicka in så snart som möjligt kommunernas möten i respektive kommun inför planering av
URRs mötesdatum 2020.

Beslut
Nästa Umeåregionråd sker 2019-11-29, kl 09.00 - 15.00 i Nordmaling, Levar Hotell

11. Övriga frågor
Johan Söderling berättar om samarbetet gällande hemsjukvård. Hur ska kommunerna och
regionen hantera situationen? Kommer att komma upp som en punkt på URR i november.
Fundera tills dess på hur slår detta mot våran kommun?
Uppdrag till kommunchefsgruppen att hitta förslag till en gemensam resa.
Den gemensamma upphandlingen av livsmedel diskuteras.
Umeåregionen är inbjudna till Region Västerbotten att berätta om Umeåregionen 25/9.
Ekonomiska utmaningar 2020 diskuteras.

Beslut
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på gemensam resa för URR

12. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet
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