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Dag

2019-05-09

Tid

13:00-15:15

Plats

Umeå Folketshus, Rist

Beslutande

Christina Lidström, Bjurholms kommun
Martin Berglund, Bjurholms kommun
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande
Grethel Broman, Nordmalings kommun
Patrik Nilsson, Robertsfors kommun, ordförande
Lars Tängdén, Robertsfors kommun
Hans Lindberg, Umeå kommun
Mathias Haglund, Vindelns kommun
Christer Lundgren, Vindelns kommun
Ulf Eriksson, Vännäs kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande

Jimmy Johansson, Bjurholms kommun
Ulf Månsson, Nordmalings kommun
Margaretha Alfredsson, Umeå kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Maria Persson, Umeåregionens kansli, sekreterare

Externa deltagare
Regionrådsmöte

Näringslivsgruppen exkl Fredrik Holmgren Örnsköldsviks kommun
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Ärendelista
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Mötets öppnande
Ordförande Patrik Nilsson öppnar mötet
Godkännande av dagordning
Dagordning för mötet godkänns
Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar från mötet 2019-02-07 läggs till handlingarna
Information från kansliet
4.1) Jimmy Johansson lämnar status gällande övertagande av växel i Bjurholm.
4.2) Turismavtal kommer att presenteras under hösten. Föredragande av ärendet sker för
Kommunchefsgruppen den 16/5.
4.3) En gemensam landsbygdsstrategi kommer att arbetas fram under året.
BESLUT: Regionrådet har tagit del av informationen
Avsiktsförklaring, samarbetsområden 2019 och framåt
Margaretha Alfredsson presenterar förslag på förändringar i avsiktsförklaringen.
Följande medskick inkom till kansliet:
2 + 4. Vad innefattar fungerande infrastruktur? Vad innebär infrastruktur för
Kommunchefsgruppen. Frågan bör utvecklas. Fråga 2 o 4 hänger ihop. Behövs båda
punkterna eller kan de slås samman?
5 Vad innefattas bakom formuleringen Medborgarnas valfrihet? Konkretisera ordets
innebörd. Ta bort ordet valfrihet?
6 Ska man gemensamt uppträda som part eller kan vi gemensamt uppträda som part? Ta
bort ska och kan.
7 Vill vi enbart vara en attraktiv arbetsmarknadsregion eller bör det utvecklas till
arbetsmarknads och besöksregion?
8 Föreslås att styrkas. Lägg in EU i punkt 6 då den inte vänder sig utanför Sverige.
Övriga synpunkter på innehållet:
Saknar kostnadseffektivisering av våra verksamheter.
Vart är det tydliggjort angående kompetens?
Samverkan och effektivisering måste in i någon av punkterna.
Koppla in de tre benen som UR står för lite tydligare.
BESLUT: Regionrådet har tagit del av informationen. Färdigt förslag presenteras på
Umeåregionens regionråd den 5/9-2019.
Namnbyte Regionrådet
Nytt förslag Umeåregionrådet- URR
BESLUT: Regionrådet beslutar att byta namn till Umeåregionrådet
Budget utifrån årsplan och samarbetsområden
Gott om ”gröna pengar”. 300 000 kr kommer att gå till Landsbygdsstrategin. Förslag att
ta in en konsult i arbetet med landsbygdsutveckling. Nyttja överblivande resurser till
kommande stärkande projekt.
BESLUT: Regionrådet beslutar Budget och årsplan samt uppdrar till
Kommunchefsgruppen att se över kommande prioriteringar.

8.

Arbetsmarknadskunskap i skolan
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Hur är detta tänkt framöver?
BESLUT: Regionrådet beslutar att ge kommunchefsgruppen i uppdrag att se över
förutsättningarna att slå ihop de båda AMK i skolan till ett gemensamt projekt.
Näringslivsetableringar i regionen
Claudia, Olle, Kristin, Conny, Angelica och Peter från Näringslivsgruppen återkopplar
arbetet med näringslivsetableringar i regionen. Anser det svårt att redovisa antal
etableringar då många som etablerar sig inte behöver kontakt med kommunerna utan
vänder sig direkt till privata aktörer.
Påtalar att kompetensförsörjningen är viktig.
Vi arbetar med att lära av varandra samt ta reda på varandras förutsättningar i regionen.
Planberedskap finns i de flesta kommunerna. Dock finns osäkerheter i
detaljplaneprocesserna för etableringar. Tid, Kostnad, Politiska beslut? Vid etableringar
krävs korta ledtider samt att näringslivet förväntar sig att VA och fiber finns indraget till
tomtgränsen.
Utmaningar som gruppen identifierat är Kompetensförsörjning, logistikutmaningar, saknad
av samordning vid etableringsförfrågningar samt att vi har olika avgifter kommunerna
emellan. Vi saknar också gemensamt säljmaterial.
Framåt: Etableringsfrågan ryms inte generellt inom det nya näringslivsprojektet. Region
Västerbotten driver redan ett projekt idag gällande etableringar.
Näringslivsgruppen önskar få ett gemensamt uppdrag med resurser att utveckla
samordningen vid etableringar. Jobba med en gemensam strategi samt handlingsplan hur
vi tillsammans kan tillvarata UR.s tillväxt inom näringslivet.
- Varje kommun måste jobba med sin egen planberedskap
- Lokalberedskap
- Snabba beslut, prioriteringar samt servicegarantier
- Ta fram presentationsmaterial samt budget
- Regionalt investeringsfrämjande arbete måste komma igång
- Skapandet av attraktiva miljöer är förutsättningar för etableringar
BESLUT: Hur tar URR detta vidare? Jobba fram hur vi ska samverka bättre. Umeå har
haft mer resurser och kan hjälpa till med att öka samverkan. Gemensam inflyttarservice?
Näringslivsgruppen fortsätter. Kommunchefsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag
till beslut till URR den 5 september 2019.
Utvärdering av Kommunstyrelseseminarium 25 april
Generellt upplevdes seminariet som bra. Bra att man fick historien om UR. Fundera på om
KSS är bästa alternativet att locka deltagare. Har vi marknadsfört Urs samarbete
tillräckligt? Vet kommunstyrelserna vad UR innebär? Forts…
Passen med universiteten gav nog inte riktigt vad vi beställt. Koppla på MIUN lite mera.
Bjuda in till en dag tillsammans med Näringslivet och universiteten och gör ngt
tillsammans? Intressant om stadsområdena. Kompetensförsörjningen är viktig. Bjuda in
universiteten? Vad innebär detta för våra kommuner? Lyfta upp detta på kommande möten.
Lyfta upp lyckade samarbeten ex fjärrutbildningen. Jobba lite mera med processen. De
flesta som kommer behöver hjälp med att närma sig de andra kommunerna. Bra att blanda
kommunerna för erfarenhetsutbyten. Temaområden som publikdragare?
BESLUT: Regionrådet beslutar att KSS är bra men att vi behöver utveckla dem ytterligare.
Övriga frågor
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Inga övriga frågor förelåg
Nästa möte
Nästa Regionråd sker den 5 september kl 9.00-.15.00 i Robertsfors.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare:
Maria Persson
Umeåregionens kansli
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