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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar 
 

Dag 2015-10-03 

 

Tid 09.00 – 12.00 

 

Plats Berlin, hotellets konferensrum 

 

Beslutande Ingemar Nyman, Bjurholms kommun 

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 

Margareta Rönngren, Umeå kommun 

Mathias Haglund, Vindelns kommun 

Christer Lundgren, Vindelns kommun 

Johan Söderling, Vännäs kommun 

Ulf Eriksson, Vännäs kommun 

Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun 

Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun 

 

Övriga deltagande Håkan Wretling, Bjurholms kommun 

Helen Sundström Hetta, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun (anmält förhinder) 

Johan Gammelgård, Umeå kommun 

Jonas Jonsson, Umeå kommun 

Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun (anmält förhinder) 

Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun 

Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 

Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 

Inga-Lill Nordström, Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning 
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Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Föregående minnesanteckningar 

3. Ekonomisk uppföljning 

4. Avtal om mottagande  

5. Samverkansavtal Umeåregionen  

6. Vision Umeåregionen – revidera efter Örnsköldsviks inträde?  

7. Läget vid kansliet 

8. Bio-gas 

9. Upphandling av nytt lönesystem och bildande av gemensam nämnd 

10. Samverkan med universitetet – kommundoktorand 

11. Information och samråd - projekt 

a. Projekt – Näringslivsutveckling i samverkan 

b. Projekt – Effekt  

 
12. Kommunstyrelseseminarium 2015 

13. Övriga frågor 

14. Nästa möte 

15. Mötets avslutande  
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1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat genom att ombe samtliga representanter berätta något om sig 

själva som de flesta inte känner till. Det visade sig att Regionrådets medlemmar besitter en rad oanade 

kompetenser och meriter. 

 
2.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  RR 2015-05-27 minnesanteckningar 

 

 

BESLUT 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2015-05-27 noteras. 

 

 

Minnesanteckning 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2015-05-27 gicks igenom.  

 

Lisa A L informerade kort om att en fråga om mätning av mobiltäckning ställdes vid senaste 

regionrådsmötet och att den information som finns ska skickas ut till kommuncheferna för vidare 

hantering i respektive kommun.  

 

 

3.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  -  

 

 

BESLUT 

Resultatet för Umeåregionens kansli tom augusti är 537 500 kr. Den ekonomiska informationen per 

2015-08-31 noteras.  

 

 

Minnesanteckning 

Resultatet för Umeåregionens kansli tom augusti är 537 500 kr. Överskottet kan förklaras av överfört 

överskott från 2014, inställt arbetsgruppsseminarium och att inga medel är intecknade i gemensamma 

utvecklingsarbeten/projekt.  

 

Magnus Haglund lyfte förslaget om att eventuellt överskott kan komma att användas för att 

delfinansiera satsningen på upphandling och införande av ett gemensamt HR-system under en 

gemensam nämnd.  
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4.  Fördelning av mottagna  

 Föredragande: ordförande 

Bilaga:  -   

   

 

BESLUT 

Fördelning av den överenskomna summan 480 nyanlända sker enligt Umeåregionens 

fördelningsnyckel. Fördelningen ska preciseras i en bilaga till tidigare beslutad överenskommelse med 

länsstyrelsen i Västerbottens län.  

  

Fördelning enligt Umeåregionens fördelningsnyckel:  

Kommun Antal  

Bjurholm 19 

Nordmaling 31 

Robertsfors 30 

Umeå 338 

Vindeln 27 

Vännäs 35 

Totalt 480 
 

 

Minnesanteckning 

Regionrådet diskuterade vid möte 2015-10-02 frågan om fördelning av det totala antalet mottagna 

enligt den gemensamma överenskommelsen mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och Bjurholms, 

Nordmalings, Vännäs, Vindelns, Umeå och Robertsfors kommuner. Kommunchefsgruppen lade fram 

förslaget att fördelningen av de 480 anvisningsbara platserna ska ske enligt Umeåregionens 

fördelningsnyckel. Det kommuntal respektive kommun åtar sig genom bilaga till överenskommelsen 

ska ses som ett börvärde för den egna kommunen i strävan efter att gemensamt uppfylla det regionala 

åtagandet. Regionrådet ställde sig positiv till förslaget och frågan lyftes för beslut vid regionrådsmötet 

2015-10-03.  

 

Fördelningen av de 480 nyanlända för bosättning i Umeåregionens kommuner (exklusive 

Örnsköldsviks kommun) genom anvisning ska preciseras i en bilaga till överenskommelsen med 

Länsstyrelsen i Västerbottens län.  

 
Kommuntal enligt Umeåregionens fördelningsnyckel: 

 

Kommun Antal  

Bjurholm 19 

Nordmaling 31 

Robertsfors 30 

Umeå 338 

Vindeln 27 

Vännäs 35 

Totalt 480 
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5.  Samverkansavtal Umeåregionen 

 Föredragande: Magnus Haglund 

Bilaga:  Grundavtal för Umeåregionen ver 3,0 

 

 

 

BESLUT 

Kommunchefsgruppen uppdras justera samverkansavtalet för Umeåregionen utifrån regionrådets 

kommentarer samt utifrån överenskommelser i kommunchefsgruppen om framtida arbetssätt. Avtalet 

lyfts därefter som förslag vid Regionrådsmötet i december 2015 innan utskick till respektive kommun 

för beslut om undertecknande.  

 

 

Minnesanteckning 

Under 2014 och 2015 har Regionrådet lyft frågan om nytt samverkansavtal för samarbetet mellan 

kommunerna inom Umeåregionen. Samverkansavtalet lyftes senast vid regionrådsmötet 2015-02-25.  

 

En punkt på programmet för resan var att i grupper diskutera samverkansavtalet. Diskussionernas 

sammanfattades och de önskade justeringarna av samverkansavtalet noterades. Bland annat lyftes 

behovet av att se över läget i arbetsgrupperna. Magnus Haglund berättade om den struktur som 

tidigare fanns med planer för både kommunchefsgruppens arbete och arbetet i nätverken och 

arbetsgrupperna. Kommunchefsgruppen kommer att fortsätta diskussionerna om struktur för ledning 

och styrning av arbetsgrupperna och plan för det egna arbetet 2016.  

 

Kommunchefsgruppen och kansliet uppdrogs justera avtalet utifrån Regionrådets synpunkter. Avtalet 

lyfts åter igen vid regionrådsmötet i december 2015 för överenskommelse om utskick för beslut i 

respektive kommun.  

 

 

6.  Vision Umeåregionen – revidera efter Örnsköldsviks inträde? 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  -  

 

 

BESLUT 

Den vision som framgår i samverkansavtalet (Grundavtal för Umeåregionen ver 3.0) utgår och ersätts 

efter justering av befolkningsmålet med den tidigare beslutade visionen som lyder ”Världens bästa 

livsmiljö för 250 000 innevånare år 2050”. Justeringen av befolkningsmålet görs genom att lägga till 

Örnsköldsviks befolkningsmål.  

 

 

Minnesanteckning 

I samverkansavtalet (Grundavtal för Umeåregionen ver 3.0) finns en vision formulerad; 

”Umeåregionen är en allt mer integrerad region och ett av Sveriges mest expansiva, kreativa och 

attraktiva områden att bo och verka i.”. Det finns också en annan, sedan tidigare beslutad, vision för 

Umeåregionen som lyder; ”Världens bästa livsmiljö för 250 000 innevånare år 2050”. Lisa A L 

ställde frågan till Regionrådet vilken vision som ska gälla.  

 

Den sedan tidigare beslutade visionen bygger på en sammanräkning av samtliga kommuners 

befolkningsmål och pekar samtidigt ut strävandet efter medborgarnytta, livskvalité och god livsmiljö 

för medborgarna. Syftet med ett gemensamt befolkningsmål var att klargöra strävandet efter att växa 

tillsammans, och inte på bekostnad av varandra.  

 

Regionrådet diskuterade de två alternativen. Resonemangen rörde sig kring att det fortfarande finns en 
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vinst och poäng med att tydligt visa den gemensamma ambitionen att på ett hållbart sätt, med 

livskvalité och livsmiljö i fokus, växa tillsammans. Regionrådet slöt sig till att den tidigare beslutade 

visionen ska gälla efter det att justeringar av befolkningsmålet har gjorts med anledning av 

Örnsköldsviks inträde i Umeåregionsamarbetet.  

 

 

7.  Läget vid kansliet 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  - 

 

 

BESLUT 

Lisa A L uppdras att se över nuvarande verksamhet vid kansliet och föreslå åtgärder för att återgå till 

den urspringliga tanken där kansliet har ett samordnande och kooridinerande ansvar och där 

verksamhet, projekt och aktiviteter sker i anslutning till berörd verksamhet i den ordinarie kommunala 

strukturen.  

 

 

Minnesanteckning 

Lisa A L presenterade läget vid kansliet. Tidigare direktiv till kansliet har varit tydliga i att det ska 

finnas så få anställda personer som möjligt vid kansliet och att alla övriga resurser ska vara anställda i 

verksamhet. Kansliet har fram till 2013, då Umeåregionens flyktingmottagning organisatoriskt 

placerades vid kansliet, haft en (1) person anställd. Direktiven har också varit tydliga beträffande att 

gemensamma projekt, verksamheter och andra satsningar alltid ska ägas av den/de 

verksamhet/verksamheter som berörs och att kansliet aldrig ska stå som projektägare i 

projektansökningar. Avsikten har varit att undvika en utveckling där Umeåregionens kansli blir en 

överbyggnad samt att slå vakt om den demokratiska förankringen och det kommunala självstyret. 

Denna hållning framgår också av förslaget till samverkansavtal för samverkan mellan kommunerna 

inom Umeåregionen.  

 

Idag är situationen sådan att Umeåregionens kansli står som projektägare (formellt sett genom Umeå 

kommun) för ett antal olika projekt. Med detta har ett antal projektanställningar följt. Umeåregionens 

utvecklingsledare inom flyktingmottagning och den koordinerande funktionen för samhällsorientering 

är idag också organiserade under kansliet.  

 

Regionrådet resonerade kring den framtida inriktningen för Umeåregionens kansli och hur 

kanslitjänsten ska nyttjas. Det konstaterades att nuvarande verksamhet vid kansliet inte ligger i linje 

med tidigare ordning eller vad som framgår av förslaget till avtal för samverkan.  

 

Regionrådet lyfte också vikten av att vi sprider såväl projekt som samordnad ordinarie verksamhet 

mellan kommunerna, att vi alltid ska sträva efter att nyttja befintlig kompetens inom kommunerna för 

de gemensamma områden som prioriteras samt att samarbetet alltid ska utgå ifrån det kommunala 

självstyret.  

 

Lisa A L uppdrogs att se över nuvarande verksamhet vid kansliet och föreslå åtgärder för att återgå till 

den urspringliga tanken med kansliet som samordnande och kooridinerande funktion.  
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8.  Bio-gas 

 Föredragande: Johan Söderling 

Bilaga:  -  

 

 

BESLUT 

Regionrådet beslutar hänskjuta frågan om etablering av biogasproduktion i Umeåregionen till 

kommunchefsgruppen. Underlag inhämtas från Örnsköldsviks och Umeå kommun. Återrapport till 

Regionrådet sker vid regionrådsmötet den 11 december 2016.  

 

 

Minnesanteckning 

Umeåregionen har under flera år diskuterat frågan om biogasproduktion i regionen. Vid Regionrådets 

möte 2014-12-17 informerades Regionrådet om arbetet med att utveckla en biogasanläggning inom 

Umeåregionen. Frågan lyftes också för information vid regionrådsmötet 2015-02-25. 

 

Vännäs kommun har genom initiativ från landsbygdsnäringarna aktivt tagit fram de underlag som 

behövs för en etablering och miljötillståndet är klart. Två bolag är bildade, dels ett substratsbolag och 

dels ett bolag för framtida produktionsanläggning. 

 

Allt är klart för att i nästa skede ta fram handlingar för bidragsansökningar, avtal med finansiärer och 

avtal med framtida leverantör av anläggningen. Intressegrupperna behöver stöd i framtagandet av 

dessa handlingar för att en etablering av produktionsanläggningen ska kunna ske. 

 

Umeåregionssamarbetet har visat intresse över tid för att möjliggöra biogasproduktion i regionen. 

 

Regionrådet diskuterade frågan och konstaterade att det pågår ett arbete i Umeå kommun för 

framtagande av underlag som ska presenteras för politiken. Örnsköldsviks kommun har erfarenheter 

på området och bidrar gärna med det underlag som finns. Dessa underlag angående kan ligga till 

grund för fortsatta diskussioner i kommunchefsgruppen. Regionrådet beslutade enligt förslag att 

hänskjuta frågan om etablering av biogasproduktion i Umeåregionen till kommunchefsgruppen. 

Återrapport till Regionrådet sker vid regionrådsmötet den 11 december 2016.  

 

9.  Kommundoktorand – samverkan med akademin 

 Föredragande: Hans Åke-Donnersvärd 

Bilaga:  -  

 

Information 

 
Minnesanteckning 

Hans- Åke Donnersvärd informerade Regionrådet om att han, tillsammans med Lisa Andersson 

Lindberg och Inga-Lill Nordström, under våren och tidig höst 2015 fört dialog med Umeå universitet 

angående möjligheter att anställa en kommundoktorand med integration som forskningsområde. Bland 

annat har samtal förts med professor Mehdi Ghazinor. Frågan har också lyfts i 

kommunchefsgruppsmöten och tillsammans med styrgruppen för arbetet med integrationsstrategi.  

  

Ingången vid mötena med universitetet har varit att undersöka möjligheterna att anställa en gemensam 

kommundoktorand med integration som forskningsområde.  

 

Vid senaste mötet med representanter från universitetet föreslogs kommunerna avvakta med att 

ansöka om en kommundoktorand till nästa ansökningsomgång om två år. Orsaken är att det, utifrån 

var vi står i vårt arbete med integrationsfrågor i dag, redan finns befintlig forskning och kompetens på 

området som är möjlig att koppla ihop med vårt arbete inom kommunerna. Exempelvis skulle vi 

kunna genomföra en serie med föreläsningar/seminarier där forskare presenterar var forskningen står 
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idag. Utifrån vad som sker i vårt utvecklingsarbete inom mottagande och integration kan vi önska det 

vi vill veta mer om, d.v.s. bestämma teman för föreläsningar/seminarier. Serien skulle kunna pågå 

under lång tid och rikta sig till olika målgrupper i regionen. Dessa föreläsningar skulle kunna vara ett 

led i att arbeta tillsammans med akademin för ett långsiktigt kompetensutbyte mellan kommun och 

akademi och samtidigt ge en bra grund för en eventuell framtida doktorand. Beroende av upplägg 

skulle föreläsningarna och seminarierna kunna vara kostnadsfria för oss enligt representanterna från 

Umeå universitet.  

 

Parallellt med detta skulle en kunskapsöversikt beträffande befintlig forskning kunna tas fram som 

underlag för utvecklingsarbete i våra kommuner. 

 

Regionrådet diskuterade vikten av en utvecklad samverkan med Umeå universitet och ställer sig 

positiv till att kommunchefsgruppen verkar för att hitta former för samverkan. Universitetet är en 

viktig aktör för det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet i Umeåregionen inom ett flertal olika 

områden. Datavetenskap var ett område som lyftes utöver frågan om samverkan med akademin 

beträffande integrationsstrategi.  

 

 

10.  Upphandling av nytt lönesystem och bildande av gemensam nämnd 

 Föredragande: Magnus Haglund 

Bilaga:  - 

 

Information och samråd 

 

Minnesanteckning 

Magnus Haglund informerade övergripande om läget beträffande upphandling av nytt lönesystem och 

bildande av gemensam nämnd. Det kommer att anställas en projektledare för att hålla ihop arbetet på 

alla nivåer. Carina Andersson, lönechef i Umeå kommun, är tillförordnad projektledare fram till dess 

projektledning är på plats.  

 

För framtida större gemensamma projekt är en förbättringsåtgärd tydliga ekonomiska underlag till 

grund för beslut.  

 

Tidplan för beslut om gemensam nämnd 

Kommun Allmän 
beredning 

Allmänna 
utskottet 

KS/AU Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Nordmaling 150916 150928  151012 151026 

Robertfors    150908 150921 

Bjurholm    150928 151026 

Vindeln    150929 151116 

Vännäs    151102 151123 

Örnsköldsvik   150915 151006 151026 

Umeå   150922   
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11.  Projekt - Effekt och Näringslivsutveckling i samverkan 

 Föredragande: Lisa A L 

Bilaga: -   

 

Information och samråd 

 

Minnesanteckning 

Läget i projekten Effekt och Näringslivsutveckling i samverkan gicks igenom.  

 

10.1 Effekt  

- Rekrytering klar  

a. Projektledare Sirpa Kärki startar på 50% den 1 okt med en succesiv upptrappning och 

planeras vara 100% i tjänst den 1 januari 2016.  

b. Projektmedarbetare Hanna Sondell tillträder sin tjänst i mitten av oktober. 

 

- Projektstart är satt till 1 september och aktiviteter har så smått startat igång 

- Projektplanering och överlämning från Umeåregionens kansli till anställd personal kommer att 

ske under oktober 

 

10.2 Näringslivsprojektet Näringslivsutveckling i samverkan 

- Projektansökan har gått in till Tillväxtverket och Region Västerbotten 

- Projektansökan har distribuerats till Regionrådet, kommunchefsgruppen samt näringslivsansvariga 

- Medfinansieringsintygen från respektive kommun/part är under pågående att skrivas under/samlas 

in till Bjurholm (Maria Bahlenberg) 

- Näringslivsarbetsgruppen tillsammans med Emma Anderbom genomför efterfrågade 

kompletteringar från Region Västerbotten och Tillväxtverket kontinuerligt.   

- Beslut väntas från Region Västerbotten 15 okt, AU, om medfinansiering 

- Beslut väntas från Tillväxtverket 9 dec  

 

12.  Kommunstyrelseseminarium 2015 

 Föredragande: Lisa A L  

Bilaga:  Programblad_Integration vems ansvar_19 okt 

 

 

BESLUT 

Planerat datum för årets kommunstyrelseseminarium är satt till 20 november 2015. Regionrådet 

beslutar senarelägga kommunstyrelseseminariet till våren 2016 och uppdrar kansliet att föreslå nytt 

datum.   

 

 

Minnesanteckning 

Syftet med Umeåregionens kommunstyrelseseminarium är att skapa en mötesplats för kommunernas 

kommunstyrelsemedlemmar och Umeåregionens arbetsgrupper. Kommunstyrelseseminariet är en 

viktig del i det kontinuerliga förankringsarbetet. Kommunstyrelseseminariet brukar, på samma sätt 

som regionrådets resa, också ha ett tema.  

 

Tidigare år har kommunstyrelseseminariet och regionrådets studieresa legat på olika sidor av 

årsskiftet. Detta för att få spridning av återkommande aktiviteter över året och för att möjliggöra god 

planering från kansliets sida. Datum är i år satt till 20 november.  

 

Den 19 oktober finns en annan planerad konferens med rubriken ”Integration - vems ansvar?”. 

Konferensen planeras genom projektet Kapacitetsutveckling. Se bilaga. Till denna konferens är såväl 

tjänstepersoner som kommunstyrelsernas politiker inom Umeåregionen inbjuda. Kansliet och 

regionrådets ordförande och vice ordförande hade diskuterat möjligheten att flytta 
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kommunstyrelseseminariet till våren 2016.  

 

Regionrådet diskuterade frågan. Synpunkten om att det i tid hade varit bra med 

kommunstyrelseseminarium i november framkom men samtidigt sades det att det är viktigt att 

arrangemanget blir bra. Regionrådet var enigt om att kommunstyrelseseminariet flyttas till våren 

2016.  

 

 

13.  Övriga frågor 

 13.1  

Johan Söderling;  

Umeåregionens tjänstemän på bygg- och planavdelningarna funderar på gemensamma riktlinjer för 

den situation som nu uppstår för oss alla med tillfälliga inkvarteringar av de som kommer till oss som 

flyktingar. 

 

Frågan om möjligheten att gemensamt hitta riktlinjer att hålla sig till lyftes. Regionrådet resonerade 

och konstaterade att läget är sådant att behoven och situationerna snabbt ändras. Av den anledningen 

sågs det som svårt att i det korta perspektivet hitta gemensamma riktlinjer. Däremot var Regionrådet 

överens om att det i det längre perspektivet är intressant att titta på möjligheterna till ett gemensamt 

förhållningssätt. Frågan kommer att behöva bevakas kontinuerligt i såväl kommunchefsgruppen som 

vid Regionrådets möten.  

 

14.  Nästa möte 

 Tid: 11 december 2015 klockan 09.30 – 14.00. 

Plats: Örnsköldsviks brandstation  

 

15.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 


