Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

KALLELSE

Regionråd
Dag

2014-05-17

Tid

10.30 – 12.30

Plats

Marseille, New Hotel of Marseille.

Beslutande

Ingemar Nyman, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Ulla-Maj Andersson, Nordmalings kommun
Patrik Nilsson, Robertsfors kommun
Lars Bäckström, Robertsfors kommun
Lennart Holmlund, Umeå kommun
Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande
Ulf Eriksson, Vännäs kommun
Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Jonas Jonasson, Umeå kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Föregående protokoll
Bilaga:

RR 140228

Beslut
Minnesanteckningarna från 2014-02-28 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2014-02-28 gås igenom.
3. Budgetuppföljning 2014
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Den ekonomiska informationen noteras
Ärendebeskrivning
Kansliet redovisar ett överskott med 169 100 kr per 2014-04-30.
4. Projekt Destinationsutveckling i Umeåregionen – rapport
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Bildspel

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Projekt Destination Umeåregionen har bedrivits sedan 2011. Syftet har varit att utveckla
Umeåregionen som turismdestination, genom förståelse för destinationsarbete och
marknadens villkor, öka utbudet av produkter, stärka samverkan och destinationens
tillgänglighet. Målet har varit att skapa ökad tillväxt i turismbranschen. Arbetet har
bedrivits genom coachning av företagare inom besöks- och upplevelsebaserad närings
samt marknadsföring av destinationen. Projektet har finansierats med
strukturfondsmedel från EU. Projektägare har Vindeln Utveckling varit, med Malin
Bjurén som projektledare. Projektet avslutades 2014-04-30.
5. Information om Projekt för IT-samverkan
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
IT-samverkan. Hur går vi vidare?

Beslut
Styrgruppen för projekt IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett underlag för
information och diskussion i kommunernas kommunstyrelser under hösten 2014.
Ärendebeskrivning
Med anledning av olika pilotprojekt för IT-samverkan inom Umeåregionen beslutar
kommuncheferna 2013-01-23 att man ser positivt på en samordning av kommunernas
IT-baserade verksamhetssystem och vid sitt möte 2013-04-17 får Jan Långström, ITchef, Umeå kommun och Erik Sedig i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på
projektplan och finansiering av projektledare för kartläggning av IT-samverkan.
Kommuncheferna beslutar 2013-05-15 att anta förslag projektet för IT-samverkan och
finansiera det med 300 000 kr av Umeåregionens utvecklingsmedel. Projekttiden är ett
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år fr.o.m. mitten på maj 2013. Regionrådet informeras om projektet 2013-05-26.
Projektets styrgrupp lämnar i skrivelse IT-samverkan. Hur går vi vidare? förslag på
åtgärder för att utveckla arbetet med IT-relaterad samverkan i Umeåregionen.
Vid kommunchefsgruppens möte 2014-03-26 beslutas att styrgruppen för Projektet för
IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal för IT-samverkan mellan
Umeåregionens kommuner, att Umeåregionen skjuter till medel för en gemensam
funktion för att driva på arbetet med IT-relaterad samverkan och strategisk utveckling.
Funktionen bemannas med resurser från kommunerna, eventuellt kompletterat med
externa resurser samt att kansliet får i uppdrag att bereda frågan om juridiska former för
IT-relaterad samverkan och återkomma till kommunchefsgruppen med förslag på detta
för bl.a. Umeåregionens gemensamma telefonilösning och e-tjänsteportal.
6. Information om seminarium för arbetsgrupperna
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Inbjudan med program till arbetsgruppsseminarium 11 juni 2014

Beslut
Informationen noteras
Ärendebeskrivning
Regionrådet fastställde kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 i december 2013.
I samband med att kommunchefsgruppen 2014-01-22 gör en avstämning av sin
verksamhetsplan beslutas att arrangera ett seminarium för arbetsgrupperna 2014-06-11 i
anknytning till kommunchefsmötet samma dag. Syftet är att stärka samarbetet inom
Umeåregionen genom att utveckla dialogen mellan kommunchefsgruppen och
arbetsgrupperna och även arbetsgrupperna emellan. Seminaret inleds med lunch.
7. Överförmyndarverksamheten – framtida politisk organisation
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Förslag till avtal, Samverkan i Umeåregionen om överförmyndarverksamhet
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnd i Umeåregionen

Beslut
Kommunfullmäktige i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och
Vännäs kommuner rekommenderas besluta att fr.o.m. 2015-01-01 samverka rörande
överförmynderiverksamhet, att anta bifogat förslag till samverkansavtal om gemensam
överförmyndarverksamhet i Umeåregionen samt fastställa bifogat reglemente för
gemensam överförmyndarnämnd i Umeåregionen.
Ärendebeskrivning
Det gemensamma överförmyndarkontoret i Umeåregionens (ÖFUR) har väckt frågan
om hur den politiska organisationen för överförmyndarverksamheten bäst ser ut fr.o.m.
nästa mandatperiod. Idag finns överförmyndarnämnder i tre kommuner och
överförmyndare i tre kommuner. I Örnsköldsviks kommun finns ett eget
överförmyndarkansli och en överförmyndare.
Kommunchefsgruppen beslutar 2013-04-17, i enlighet med framtaget utredningsförslag,
att ge ÖFUR i uppdrag att utreda frågan om en gemensam politisk organisation för
överförmyndarverksamheten inom Umeåregionen samt Örnsköldsviks kommuns
möjlighet att bli en del av det gemensamma kontoret.
Regionrådet behandlar 2013-12-19 utredningen Överförmyndarna i Umeåregionen –
framtida politisk organisation och beslutar att ärendet återremitteras till
kommunchefsgruppen för ett förtydligande av vilka kostnadsförändringar en gemensam
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nämnd medför. Vid Regionrådets möte 2014-02-28 redovisas beräknade ekonomiska
effekter av en gemensam överförmyndarnämnd
Vid Regionrådets möte 2014-02-28 beslutas att rekommendera kommunfullmäktige i
Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner att under
våren 2014 fatta beslut om bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd, verksam
fr.o.m. 2015-01-01, att under perioden 1 jan 2014 till 31 dec 2014 utökas
referensgruppen för överförmyndarna i Umeåregionen med representant från
Örnsköldsviks kommun samt att kansliet får i uppdrag att ta fram avtal och reglemente
för en gemensam överförmyndarnämnd.
8. Möte med Västerbottens turism och länets destinationer - information
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

beslut
Informationen noteras
Ärendebeskrivning
Vid regionrådets möte 2012-12-19 lyfts behovet av att samla länets turistdestinationer
och framföra till Region Västerbotten hur man ser på turismen i länet, diskutera vad
destinationerna kan göra och vad Västerbottens Turism kan göra för en positiv
utveckling av turismen. I april 2013 samlades länets turismansvariga handläggare från
alla kommuner och Region Västerbotten till en diskussionsdag.
Vid mötet beslutas att en utvecklingsprocess för länets turism ska genomföras med hjälp
av externt processtöd. Region Västerbotten ansvarar för upphandlingen av processtödet,
efter att representanter för länets destinationer medverkat i framtagandet av
förfrågningsunderlaget. Vid Regionrådets möte 2013-12-19 ges information om att
utvecklingsprocessen för länets turism inletts med ett första möte i början av december
2013. Arbetet genomförs med hjälp av konsultstöd. Från Umeåregionen deltar flera
personer med ansvar för turismfrågor samt kanslichef i processen.
Utvecklingsprocessen för länets turism börjar gå mot sitt slut och vid Reginrådets möte
2014-05-17 ges information om arbetet.
9. Umeå kandidat till Europas miljöhuvudstad 2016
Föredragande:
Bilaga:

Johan Gammelgård
Bildspel

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Umeå kandididerar till att bli Europas miljöhuvudstad, European Green Capital, 2016.
Tävlingen är öppen för alla städer i Europa med över 100 000 invånare. I den första
tekniska utvärderingen har EU-kommissionens valt ut Umeå som en fem städer till en
finalomgång. Finalen innebär att göra en presentation för en jury i Köpenhamn den 23
juni. Övriga städer är Oslo (NOR), Essen (GER), Ljubljana (SLO) och Nijmegen (NED)
Umeås kommunstyrelse via näringslivs- och planeringsutskottet står bakom ansökan.
En uppgift är att kartlägga intresset att medverka i Umeås kandidatur lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt. I det sammanhanget ser Umeå kommun Umeåregionen
som en viktig regional samverkanspart och vill gärna diskutera möjlig samverkan både
på kort och lång sikt, och hur vi ev. kan lyfta fram samarbetet i en presentation för juryn
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10. Övriga frågor
 Frågan om Region Västerbottens utdebitering till kommunerna lyfts för
gemensam diskussion.
Beslut: Diskussionen noteras till protokollet.


Angående KlaraGas återrapporterar Johan Söderling sitt och Ulf Erikssons
uppdrag från Regin rådets möte 2013-12-19 om att föra en diskussion med
Klars Gas styrgrupp om behov av processtöd för det fortsatta arbetet.
Beslut: Regionrådet beslutar att inte stödja KlaraGas ekonomiskt utan att hålla
sig till principen att Umeåregionen inte finansierar projekt som drivs av andra
aktörer.



Information ges om Umeåregionens gemensamma nämnd (Umeå &
Vindelns kommun) för drift och hantering av personaladministrativa system.
Beslut: Informationen noteras.



Information om inbjudan till möte om VA-teknik 2014-06-03.
Beslut: Informationen noters

11. Nästa möte
26 september 2014, kl. 13.00 i Robertsfors
12. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

