Bjurholm
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ANTECKNINGAR

Regionrådet
Dag

2017-02-08

Avsatt tid

0900-1500
12:00 Lunch

Plats

Robertsfors, Spiran (http://www.spiran.nu/sv/hem.htm)
Sikeå 51
915 93 Robertsfors

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
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
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare

Externa deltagare

Bertil Hammarstedth, INAB
Thomas Sikström, INAB
Lars Eriksson, Region västerbotten
Inger Olofsson, Vännäs kommun
Elisabeth Johansson, VAKIN
Emmy Sundin, Umeå kommun
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Förslag till dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Föregående minnesanteckningar

3.

Ekonomi – Information

4.

Ökad regional konkurrenskraft - Presentation

5.

Regionkommun

6.

Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 - Information

7.

Digitala Västerbotten – Presentation

8.

Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen– Presentation

9.

Implementering av gemensamt PA-system - Lägesbeskrivning

10.

Upphandling avfallshantering – Lägesbeskrivning

11.

Nästa möte

12.

Övriga frågor

13.

Mötets avslutande
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Mötets öppnande
Anteckningar
Ordförande förklarade mötet öppnat. Inga övriga frågor anmäldes. Ärende 7) Digitala
Västerbotten utgick.

2.

Föregående minnesanteckningar
2) RR_anteckningar_2016-12-09
Bilaga:

BESLUT
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2016-12-09 noteras.

Anteckningar
Lisa Andersson Lindberg informerade om att några korrfel hittats i anteckningarna
och ska åtgärdas. Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2016-12-09
godkändes.
3.

Ekonomi
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
3) Justerad budget KC 2017-01-19
Bilagor:

BESLUT
Regionrådet godkänner justerad budget.

Anteckningar
Vid regionrådsmötet 2016-12-09 var det prognostiserade överskottet 800 000 kr.
Regionrådet uppdrog kommunchefsgruppen att göra justeringar utifrån faktiskt utfall
2016-12-31 och i enlighet med prioriterade utvecklingsområden.
Överskottet 2016-12-31 blev 810 800 kr. Budgeten har justerats utifrån faktiskt
utfall. Se bilaga. Kommunchefsgruppen hade fastslagit justeringar vid
kommunchefsmötet 2017-01-19.
En fråga om den fasta delen i Umeåregionens fördelningsnyckel ställdes. Den fasta
delen av den totala kostnad som fördelas är 2,5 % per kommun (7 kommuner delar
lika på 17,5% av tot. kostnad). Resterande fördelas per kommun utifrån befolkning.
Regionrådet godkände justerad budget.
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Ökad regional konkurrenskraft - Presentation
Föredragande: Thomas Sikström och Bertil Hammarstedt, INAB
Bilaga:

BESLUT:
Det finns en gemensam vilja i Umeåregionens regionråd att verka för en ökad
regional konkurrenskraft genom en stärkt infrastruktur i såväl nord-sydlig som östvästlig riktning. Umeåregionen som samarbetsorgan har en möjlighet att vara en
koordinerad och stark röst för utveckling av infrastruktur till gagn för norra Sverige.
Denna viljeinriktning ska formuleras skriftligt och kan ligga till grund för ett fortsatt
strategiskt samarbete.
Kommunchefsgruppen uppdras föreslå en formulering av den gemensamma
viljeinriktningen.
Anteckningar
Bertil Hammarstedt och Thomas Sikström närvarade för att informera om det arbete
som pågår för utvecklade kommunikationer och infrastruktur inom, och genom,
Umeåregionen som funktionell region.
Sikström gav bland annat en information och bakgrundsbeskrivning till projektet
”Midway Alignment of the Bothnian Corridor”. Projektet har skapats för att främja
tillväxt i norra Sverige genom att stärka förbindelserna i mellan Österbotten och
Västerbotten. Vidare informerade Sikström också översiktligt om det pågående
arbetet för Norrbotniabanan.
Stärkta förbindelser både längs kusten, genom Botnia- och Norrbotniabanan, och
längs hela Blå Vägens sträckning är av stor vikt för utvecklingen av norra Sverige
och av Umeåregionen som funktionell region. En breddad samverkan mellan olika
parter i planeringsprocesser och i genomföranden av nya transportlösningar
diskuterades. Att utmana etablerade synsätt på norra Sverige – ”vänd på kartan!” lyftes också som avgörande för den fortsatta utvecklingen.
Ökad turism, effektivare och mer hållbara förbindelser för godstrafik och ökade
möjligheter för arbetspendling var några av de positiva effekter som diskuterades.
Regionrådet tackade för en informativ föredragning.
Regionrådet slöt sig till att det finns en vilja i Umeåregionens regionråd att verka för
en ökad regional konkurrenskraft genom en stärkt infrastruktur i såväl nord-sydlig
som öst-västlig riktning. Denna viljeinriktning på övergripande nivå behöver
formuleras skriftligt och kan ligga till grund för ett fortsatt strategiskt samarbete.
Regionrådet beslutade uppdra kommunchefsgruppen att föreslå formulering av den
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gemensamma viljeinriktningen.
Resonemangen fortsatte under punkt 6) Nationell plan för transportsystemet 2018 –
2029.
Kl 10 ca

5.

Bensträckare och kaffe

Regionkommun
Föredragande: Hans Lindberg
Bilaga:
Anteckning
Hans Lindberg initierade ett samtal om eventuellt bildande av en regionkommun där
nuvarande Region Västerbotten slås samman med landstinget i Västerbotten.
Nya sätt för mellankommunal samverkan och olika möjliga lösningar för styrning
diskuterades. Regionrådet resonerade också kring betydelsen av att alla kommuner
bidrar till att bevaka det kommunala inflytandet över den regionala utvecklingen.

6.

Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 - Information
Föredragande: (Lisa Andersson Lindberg)
http://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1Bilaga
t13j3SHcM7SIH2F3JcxSVBxWO2kRW3KETIxYXx3Xh1I.html
BESLUT: Regionrådet beslutar tacka ja Trafikverkets förfrågan om att kortfattat (10
minuter) presentera möjligheter och utmaningar för infrastruktur i ett Umeåregionalt
perspektiv.
Den presentation som ska göras ska hållas generell och ha fokus på vikten av stärkt
infrastruktur i både nord-sydlig riktning (Botnia- och Norrbotniabanan) samt i östvästlig riktning (blå vägen och trafik över kvarken).
Presentationen skickas ut till regionrådet för möjligheten att ge synpunkter innan
presentationen sker den 1 mars.
Anteckningar
I handlingarna till mötet fanns information om trafikverket i februari och mars 2017
genomför dialoger om Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Dialogerna genomförs på både nationell och regional nivå och vänder sig till
myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och beslutsfattare inom infrastruktur,
transporter och resande. Inbjudan till dialogerna har skickats ut per mejl till berörda.
Den 1 mars hålls ”dialogmöte nord” i Skellefteå. Regionrådet resonerade om
representation vid detta dialogmöte i relation till den tidigare frågan om ökad
regional konkurrenskraft genom strategisk infrastukturplanering både nord-sydlig
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och i öst-västlig riktning.
Lisa A L informerade om att en förfrågan har kommit från Trafikverket om att
kortfattat (10 minuter) presentera möjligheter och utmaningar för infrastruktur i ett
Umeåregionalt perspektiv vid dialogmötet i Skellefteå.
Regionrådet beslutade att en presentation ska göras. Den presentation som ska göras
ska ha fokus på infrastrukturens betydelse för utvecklingen av Umeåregionen som
funktionell region.
Presentationen skickas ut till regionrådet för möjligheten att ge synpunkter innan
presentationen sker den 1 mars.
Vad gäller deltagande vid dialogmötet den 1 mars konstaterades att anmälningstiden
har gått ut. Var och en som inte redan har anmält sig tar kontakt med organisatören
vid trafikverket.

7.

Digitala Västerbotten – Presentation
Föredragande: Lars Eriksson, Digitala västerbotten
[en presentation kommer innan mötet]
Bilaga:
Ärendebeskrivning
Vid kommunchefsmötet 2017-01-19 var Lars Eriksson och Andreas Skog inbjudna
för att lyfta frågor om hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för den
offentliga verksamheten. Information gavs också om hur projektet Digitala
Västerbotten i samverkan vill arbeta för att nå målen i den regionala digitala
agendan.
Lars Eriksson närvarar för att presentera projektet och det planerade arbetet.

8.

Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen– Presentation
Föredragande: Emmy Sundin, Umeå kommun
8) ArbetsmarknadskunskapiUmeregionen
Bilaga:
8)Konceptet Arbetsmarknadskunskap vs 2017
BESLUT: Regionrådet beslutar medfinansiera projektet ”Arbetsmarknadskunskap i
Umeåregionen” med 300 000 kr/år från Umeåregionens gemensamma medel år
2017-2019. Resterande kommunala medfinansiering fördelas enligt Umeåregionens
fördelningsnyckel och beslutas i respektive kommun.

Anteckningar
Emmy Sundin, Umeå kommun, närvarade vid Regionrådsmötet för att presentera ett
förslag till gemensamt projekt inom det prioriterade området ”Umeåregionen – En
arbetsmarknadsregion”. Förslaget hade tidigare presenterats vid kommunchefsmötet
2017-01-19 där också Handelskammaren som projektägare närvarade.
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Nordmalings kommun meddelade att man inte avser delta i projektet med egen
finansiering eftersom man sedan ett antal år tillbaka bedriver ett liknande arbete i
egen regi.
En fråga som lyftes var huruvida 2 st kommunikatörer kommer att räcka till för
besök i samtliga deltagande kommuner. Den bedömning som gjorts är att det bör
räcka men att justeringar i bemanning kan komma att göras under projektets gång.
Regionrådet ställer sig bakom en finansieringsmodell där projektet år 2017-2019
medfinansieras med 300 000kr/år av Umeåregionens gemensamma
utvecklingsmedel. Resterande kommunala medfinansiering om 400 000kr/år fördelas
enligt Umeåregionens fördelningsnyckel och beslutas i respektive kommun.
Bakgrund
Handelskammaren har tillsammans med offentliga och privata arbetsgivare sökt
medel från Region Västerbotten 2017-2019 för att arbeta med
Arbetsmarknadskunskap i skolan i Umeåregionen. Liknande satsningar har
framgångsrikt testats på flera olika orter i Sverige, bland annat i Örnsköldsviks
kommun. En projektansökan är framtagen och inskickad till region Västerbotten.
Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen är ett projekt vars övergripande mål är att
säkra kompetensförsörjningen i Umeåregionen och förbättra matchningen på
arbetsmarknaden samt att minska andelen könsstereotypa studieval.

9.

Implementering av gemensamt PA-system - Lägesbeskrivning
Föredragande: Karin Anhqvist, Robertsfors kommun
Monica Vestberg, projektledare, Carina Andersson, lönechef
Umeåkommun
Bilaga:
Ärendebeskrivning
Karin Ahnqvist gav en nulägesbild för införandeprojektet för gemensamt PA-system.
Beskrivningen gavs utifrån ett möte mellan kommunchefsgruppen och
projektledningen, Monica Vestberg och Carina Andersson, som hölls på morgonen
strax innan regionrådsmötet.
Införandet i Umeå och i Örnsköldsvik har förskjutits. De nya driftsstartsdatumen för
etapp 1 (Umeå och Vindeln) är 1 maj 2017 och etapp 2 (Örnsköldsvik med bolag) 1
oktober 2017. Etapp 3 (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs) ligger kvar
som tidigare planering med en driftsstart 1 oktober 2017.
Det finns ett behov av att synliggöra vilka resurser, i vilken omfattning och när i tid
dessa resurser krävs för att varje kommun i god tid ska kunna planera och resurssätta
på bästa sätt. Kommunchefsgruppen har beskrivit behovet för projektledningen.
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Upphandling avfallshantering – Lägesbeskrivning
Föredragande: Inger Olofsson, Vännäs kommun, Elisabeth Johansson,
Renhållningschef VAKIN
10) studieresa HEMAB Umeå regionen 2016-11-30
Bilaga:
10) insamlingsansvar miljöministern.pdf
10) Avfallshantering RR 8 feb.ppt
Ärendebeskrivning
Inger Olofsson, Vännäs kommun, närvarade tillsammans med Elisabeth Johansson,
Renhållningschef VAKIN, för att informera om läget när det gäller upphandling av
avfallshantering. En konsult har anlitats för att ta fram en förstudie inför en
upphandling. Förstudien ska bland annat visa olika alternativa insamlingssystem och
ge översiktliga indikatorer vad gäller kostnader för respektive kommun.
En information om Olofsson och Johansson poängterade att beslut behöver fattas i
respektive kommun.
Ansvariga tjänstepersoner kommer att kontakta presidierna respektive kommun för
fortsatta samtal inför beslut i respektive kommun. Beslut kommer att behöva vara
fattade senast i oktober 2017.
.

11.

Nästa möte
Bilaga:
11) Beslutade mötestider 2017 RR + KC
Ett förslag lyftes om att nyttja det avsatta datumet 25e och/eller 26e oktober 2017 för
fördjupad dialog utifrån beslutade strategiska infrastukturplaner.
En planering för ett sådant evenemang bör påbörjas så snart som möjligt.
Umeåregionens kansli återkommer i frågan.
Regionrådsmöte möte maj
Regionrådsmöte aug
Aktivitet med Regionrådet okt
Regionrådsmöte möte nov

to 2017-05-24 09:00 - 15:00 ink nämnd
on 2017-08-30 09:00 - 15:00
on 2017-10-25 to 2017-10-26
on 2017-11-29 09:00 - 15:00 ink nämnd

12.

Övriga frågor

13.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för givande diskussioner och förklarade mötet avslutat

