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Tid

Kl. 08.30 – Sammanträde
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Plats

Väven, P5, Umeå

Beslutande

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
Mathias Haglund, Vindelns kommun
Christer Lundgren, Vindelns kommun
Johan Söderling, Vännäs kommun
Ulf Eriksson, Vännäs kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun
Lars Wahlberg, Polisen
Anna Olofsson, Näringslivsservice, Umeå kommun
Egil Nyhlén, Upphandlingsbyrån, Umeå kommun
Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingmottagning
Lisa A Lindberg, Umeåregionens kansli
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och vice ordförande för Regionrådet 2015 - 2018
3. Föregående minnesanteckningar
4. Polisens närvaro i kranskommunerna
5. Marknadsföring av Umeåregionen
6. Upphandling av nytt lönesystem och eventuellt bildande av gemensam nämnd
7. Projekt: Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och integration
av nyanlända svenskar
8. Integrationspolitisk strategi
9. Mötesplan 2015
10. Regionrådets studieresa 2015
11. Grundavtal för Umeåregionen
12. Nya gemensamma utvecklingsprojekt
13. Biogas
14. Mobiltäckning
15. Ekonomisk uppföljning
16. Information från kansliet
Kommunstyrelseseminarium 2014 - Information om utvärdering
17. Övriga frågor
18. Nästa möte
19. Mötets avslutande

Ärendet utgick pga. tidsbrist.
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande och vice ordförande för Regionrådet 2015 - 2018
Föredragande:
Bilaga:

Beslut
För perioden 2015 – 2018 utses Hans Lindberg, Umeå, till Regionrådets ordförande och
Madelaine Jakobsson, Nordmaling, till Regionrådets vice ordförande.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att ny mandatperiod inletts behöver ordförande respektive vice
ordförande för Regionrådet utses. Ordförande respektive vice ordförande 2010 – 2014
har varit Johan Söderling, Vännäs, respektive Ewa-May Karlsson, Vindeln.
3. Föregående minnesanteckningar
Bilaga:

RR 141217 Anteckningar

Beslut
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2014-12-17 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från Regionrådets föregående möte gås igenom.
4. Polisens närvaro i kranskommunerna
Föredragande:
Bilaga:

Lars Wahlberg, polisområdeschef, Västerbotten
Polisnärvaro i Umeåregionens kranskommuner skrivelse med bilaga

Beslut
Informationen noteras.
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, Vindelns
kommun, har gjort en sammanställning över polisens närvaro i kranskommunerna. Vid
Regionsrådets möte 2015-09-26 får kansliet 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 samt att bjuda in
polisledningen till ett Regionrådsmöte.
Vid Regionrådets möte 2015-05-25 deltar polisen med information om att
bemanningsläget i Vännäs/Bjurholm och Robertsfors är bättre pga. av nyrekryteringar,
men att det fortfarande är för få stationerade poliser i Vindeln och Nordmaling.
Därutöver informeras om polisen nya rikstäckande organisation fr.o.m.1 januari 2015.
5. Marknadsföring av Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun
Kompassen – Umeåregionen tar ut riktningen, 2005

Beslut
Kommunchefsgruppens beslut 2014-10-22 om en arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor noteras.
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Ärendebeskrivning
Vid kommunchefsgruppens möte 2014-01-22, i samband med genomgången av
verksamhetsplan 2014, diskuteras uppdragen: skapa en kommunikationsarbetsgrupp och
utveckla marknadsföringen av regionen och dess möjligheter, t.ex. utvidgad
arbetsmarknad.
Vid kommunchefsmötet 2014-03-26 deltar representanter från Umeå kommuns
näringslivskontor och kommunikationsfunktion. Ärendet knyter an till en rapport som
gjordes för Umeåregionen 2005: Kompassen - Umeåregionen tar ut riktningen. Vid
kommunchefsmötet 2014-10-22 deltar Anna Olofsson för en fortsatt diskussion i ärendet
och kommuncheferna beslutar att ge Anna Olofsson i uppdrag att tillsammans med
kansliet ta fram ett underlag för en diskussion kring marknadsföringsfrågor inom
Umeåregionen vid Regionrådets möte i februari 2015. Anna Olofsson får också i
uppdrag att hålla ihop en arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor inom Umeåregionen.
6. Upphandling av nytt lönesystem och ev. bildande av gemensam nämnd
Föredragande:

Egil Nyhlén, upphandlingschef, Umeå kommun
Erik Sedig

Bilaga:

Beslut
Informationen noteras.
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.
Kommunchefsgruppen ger 2013-11-06 upphandlingsbyrån, 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. Under 2014 och i början av 2015
har kommunchefsgruppen fått återkommande information i ärendet, bl.a. om behovet av
gemensam nämnd om det planeras gemensam drift av nytt PA-system.
Regionrådet fick senast 2014-09-26 information i ärendet och vid mötet 2015-02-25 ges
information om fortsatt tidsplan för upphandlingen och frågor som behöver tas ställning
till: t.ex. uppsägning av befintliga avtal och driftsform för nytt PA-system.
7. Projekt: Kapacitetsutveckling av mottagning och integration.
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Länstal, flyktingmottagning av nyanlända på anvisningsbara platser

Beslut
En ledamot per kommun av Regionrådets medlemmar utses att tillsammans utgöra
styrgrupp för projektet Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och
integration av nyanlända svenskar.
I övrigt noteras informationen.
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
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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.
Under hösten 2014 betonar länsstyrelsen återigen vikten av ett ökat flyktingmottagande
genom att kommunerna upplåter platser till vilka staten kan anvisa flyktingar med
uppehållstillstånd. Utifrån det s.k. länstalet (framräknat av Arbetsförmedlingen) behöver
Umeåregionens kommuner (ej Örnsköldsvik) i år ta emot 480 flyktingar på s.k. anvisade
platser. Det är 180 fler människor än taket för antalet anvisade i nuvarande överenskommelse med länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill teckna nytt avtal med Umeåregionens
kommuner enbart omfattande anvisningsbara platser och som utgår från länstalet.
Efter beslut av Regionrådet 2014-09-26 har kansliet ansökt om ca: 1,1 mkr av
länsstyrelsen för ett projekt för utveckling av Umeåregionens kapacitet av mottagning
och integration av nyanlända svenskar. I december 2014 beviljades 1 026 380 kr.
Projektet kommer att pågå hela 2015. Projektpersonal omfattande 1,5 tjänster anställs.
En ledamot från Regionrådet per kommun föreslås utgöra politisk styrgrupp för arbetet.
Vid Regionrådets möte 2015-02-25 ges information om projektet samt om länsstyrelsens
s.k. länstal för mottagning av flyktingar som anvisats plats i kommunerna och
länsstyrelsens förslag om ny överenskommelse om flyktingmottagning.
8. Integrationspolitisk strategi
Föredragande:
Bilaga:

Inga-Lill Nordström, utvecklingsledare, Umeåregionens flyktingmottagning
Integrationsstrategi i Umeåregionen

Beslut
Umeåregionens kansli får i uppdrag att ställa frågan till respektive kommun om intresse
att delta i arbetet med att ta fram förslag på en integrationspolitisk strategi.
En ledamot per deltagande kommun av Regionrådets medlemmar utses att tillsammans
utgöra styrgrupp för arbetet med att ta fram en integrationspolitisk strategi.
Kommunchefsgruppen får ansvar för att följa arbetet med den integrationspolitiska
strategin och fatta nödvändiga beslut om t.ex. tidsplan, resurser och förankring i
kommunerna av arbetet.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner (ej Örnsköldsvik) har sedan 2006 ett samverkansavtal om en
regional flyktingmottagning. Avsikten är att skapa och reglera förutsättningar för
samverkan mellan kommunerna i Umeåregionen och samtidigt kvalitetssäkra
kommunernas flyktingintroduktion.
I Umeåregionen saknas idag en samlad vision och strategi över vad vi önskar uppnå med
flyktingmottagningen och hur vi ska arbeta med integration av nya kommunmedborgare
som flyttar in från andra länder. En strategi bör ha ett fokus på nyanlända flyktingar men
inte glömma bort andra grupper av nyanlända i Sverige.
Kommunchefsgruppens gav 2014-03-26 Umeåregionens flyktingmottagning och kansli i
uppdrag att bjuda in Regionrådets presidium plus politisk representant från Umeå
kommun till en dialog kring ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande.
Kommunchefsgruppen ställde sig 2014-08-20 bakom ett förslag att ta fram en
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integrationspolitisk strategi. Processen inleddes i oktober 2014 med ett möte mellan
kommunernas flyktinghandläggare, Umeåregionens kansli och flyktingmottagning samt
Regionrådets presidium plus politisk representant från Umeå kommun. I Örnsköldsviks
kommun har ett sådant arbete tidigare redan inletts efter beslut i fullmäktige. Vid
Regionrådets möte 2015-02-25 diskuteras ärendet med att ta fram ett förslag till en
integrationspolitisk strategi.
9. Mötesplan 2015
Föredragande:
Bilaga:

Mötesplan 2015, förslag II

Beslut
Regionrådet fastställer mötesplan 2015 enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppens mötesplan 2015 beslutades 2014-11-12.
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 får kansliet får i uppdrag att ta fram nytt förslag till
mötesplan 2015 för Regionrådet, med hänsyn tagen till planerade möten på SKL och
Region Västerbotten. Nytt förslag till mötesplan 2015 är avstämd vid
kommunchefsmötet 2015-01-23 och med Regionrådets ordförande.
10. Regionrådets studieresa
Föredragande:
Bilaga:

Beslut
Regionrådets studieresa 2015 går till Berlin med bl.a. syftet att studera integration.
Kansliet får i uppdrag att tillsamman med kommunchefsgruppen ta fram förslag till
program för resan.
Ärendebeskrivning
Regionrådet gör årligen en studieresa. Resorna ska ha ett tydligt syfte av att lära av goda
exempel inom aktuella ämnen från andra städer/kommuner och regioner och samtidigt
bidra till en utveckling av Regionrådets interna arbete. Vid Regionrådsmötet 2014-12-17
föreslås att i maj 2015 besöka Skåne Nordväst (Helsingborg), Malmö och Köpenhamn
för att studera mellankommunal och nationsgränsöverskridande samverkan samt
Köpenhamn som Europas miljöhuvudstad 2014. Vid mötet får kansliet får i uppdrag att
ta fram nytt förslag till studieresa 2015 pga. av att Region Västerbotten arrangerar en
studieresa till Region Skåne i maj 2015.
Ordförande i Regionråd och kommunchefsgrupp har tillsammans med kanslichef
diskuterat möjligheten att studieresan 2015 går till Vasa. Flera frågor och pågående
kommunala samarbeten har anknytning till Vasa och Kvarken. En studieresa dit skulle
kunna ge möjligheter till fördjupad kunskap för Regionrådet inom dessa områden och
samtidigt – utifrån det nya grundavtalet - ge möjlighet till diskussioner om
Umeåregionens framtida samarbete.
Vid Regionrådets möte 2015-02-25 föreslås att studieresan 2015 ska gå till Berlin.
Förslaget är bl.a. att studera integrationsarbetet i staden mot bakgrund av att de stora
flyktingströmmarna i Europa och att Tyskland jämte Sverige tar emot flest flyktingar
inom EU.

UMEÅREGIONEN
Regionrådet

MINNESANTECKNINGAR
2015-02-25

7(9)

11. Grundavtal för Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen

Beslut
Förslag, enligt bilaga, till nytt huvudavtal för Umeåregionen översänds till kommunerna
för beslut om antagande.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har i sin verksamhetsplan 2014 uppgiften att slutföra arbetet med
att ta fram ett nytt avtal för Umeåregionens samverkan. Vidare anges det att avtalet ska
beakta utvidgning av regionen och nya samverkanssätt med gemensam nämnd m.m. Vid
kommunchefsmötet 2014-08-20 diskuteras ett förslag till nytt grundavtal som tagits
fram av Bengt Westin och Erik Sedig samt hur ett sådant avtal tillsamman med andra
dokument kan utveckla styrningen av Umeåregionens gemensamma arbete.
Kommuncheferna beslutar 2014-08-20: att förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen
presenteras för Regionrådet i december 2014 med avsikten att beslut fattas i ärendet vid
Regionrådets första möte 2015; att ett förslag till strategisk plan för den kommande
mandatperioden tas fram så att en sådan kan beslutas vid Regionrådets första möte 2015.
Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 görs en avstämning i ärendet och det beslutas att
förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen överlämnas till Regionrådet 2014-12-17.
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 diskuteras nytt förslag till huvudavtal, bl.a: visionen,
syftet och på vilket sätt Regionrådets ordförande utses. Vid mötet beslutas att varje
kommun uppmanas att diskutera förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen och
komma med synpunkter etc. till kansliet samt att vid Regionrådets möte i februari 2015
tas ärendet upp för behandling med avsikten att rådet enas kring ett förslag till avtal som
respektive kommun därefter beslutar om.
Vid Regionrådets möte 2015-02-25 gå kanslichef igenom de mindre förändringar som
gjorts i texten utifrån synpunkter vid föregående möte. Inga ytterligare synpunkter har
därefter framförts.
12. Nya gemensamma utvecklingsprojekt
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Näringslivsutveckling i samverkan; projektutkast, budget & samverkansavtal
Ta tillvara effekterna av UMEÅ2014; projektutkast & budget plus
sammanfattning av River Country

Beslut
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs rekommenderas att
besluta om deltagande i föreslaget projekt för att utveckla besöksnäringen.
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs rekommenderas att besluta om
deltagande i föreslaget nytt näringslivsprojekt.
Ärendebeskrivning
I enlighet med Regionrådets beslut 2014-02-28 har kommunchefsgruppen i uppdrag att
gemensamt planera utvecklingsprojekt. Avstämningar i ärendet har skett regelbundet vid
alla kommunchefs- och Regionrådsmöten under hösten 2014.
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 redovisas att kommunerna i första hand har
prioriterat: näringslivsutveckling, pendlingsfrågor och kompetensförsörjning som
gemensamma utvecklingsområden. Ett angränsande område, inom vilket arbete också
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pågår, är besöksnäringen.
En första utlysning för regionalfonden stänger 2015-03-06 och för socialfonden 201503-16. Kommunchefsgruppen får 2015-01-23 aktuella projektidéer eller utkast till
projektansökningar presenterade för sig. Kansliet får i uppdrag att tillsammans med
ansvariga tjänstepersoner i kommunerna arbeta fram färdiga strukturfondsansökningar
till EU inom områdena turism och näringsliv enligt redovisade förslag samt fortsätta att
utveckla en ansökan till Europeiska socialfonden på temat effektivare etablering på
arbetsmarknaden av nyanlända i Sverige samt att kansliet fortsätter att delta i
arbetsgrupper etc. kring hållbart resande.
Vid Regionrådets möte 2015-02-25 ges uppdaterad information om aktuella
projektansökningar.
13. Biogasanläggning – information
Föredragande:
Bilaga:

Johan Söderling

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 ges uppdaterad informerar om arbetet med att
utveckla en biogasanläggning inom Umeåregionen. Ett bolag – Vännäs Bondegas AB –
är bildat. Vid mötet 2015-02-25 ges information om utvecklingen av ärendet och med
uppmaning till aktivitet i frågan i kommunerna.
14. Mobiltäckning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Information från kansliet om mätning av mobiltäckning

Beslut
Varje kommun uppmanas att analysera sitt resultat av de gemensamma mätningar som
Umeåregionens kommuner (ej Örnsköldsvik) gjorde 2013 och 2014, med hänsyn till
behov i kommunen pga. av boende, kommunal service och näringsverksamhet etc.
IT- och telefoniarbetsgruppen får i uppdrag att rapportera till kommunchefgrupen hur
frågan om mobiltäckning ytterligare gemensamt ska behandlas inom Umeåregionen.
Ärendebeskrivning
Vid Regionrådets möte 2014-09-26 väcks övrig fråga om dålig mobiltäckning i
regionens kommuner. Kansliet får i uppdrag att författa en skrivelse till operatörerna för
att påtala detta samt bjuda in dessa till ett Regionrådsmöte.
En återrapport om projektet med att mäta mobiltäckningen med hjälp av sopbilar under
2013 och 2014 har tidigare gjorts till kommunerna (KC 2014-08-20). Se bilaga till
minnesanteckningarna. Uppföljningen av de mätningarna har varit individuella för varje
kommun och kansliet har inte kunskap om dessa.
15. Ekonomisk uppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
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Beslut
Den ekonomiska informationen per 2014-12-31 noteras.
Regionrådet önskar en redovisning av budget 2015 vid sitt möte i maj 2015.
Ärendebeskrivning
Per 2014-12-31 redovisar kansliet ett överskott med 695 800 kr och
flyktingmottagningen ett överskott med 4 781 kr. Kansliets överskott beror framför allt
på en positiv ingående balans 2014 med 434 000 kr i kombination med ökade intäkter
med 500 000 kr i och med Örnsköldsviks kommuns inträde i Umeåregionen. Under året
har personalkostnaderna varit högre än tidigare i och med anställningen av en
visstidsanställd projektutvecklare (RR 140228). Samtidigt har kostnaden för köp av
konsulttjänster varit betydligt lägre än budgeterat.
16. Information från kansliet
Föredragande:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
 Styrgruppen för IT-samverkan har inlett sina besök i kommunstyrelserna i
kommunerna i enlighet med Regionrådets beslut 2014-05-17
 Representanter för Örnsköldsviks kommun och Region Västerbotten möts
2015-03-10 för att diskutera samverkansmöjligheter, i första hand inom IT.
17. Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäldes.
18. Nästa möte
Regionråd 27 maj 2015 kl. 12.00 – 16.30 i Bjurholm
19. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

