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Regionrådet 
 

Dag 17 december 2014 

 

Tid 13.00 – 16.40  

 
Plats Levar Hotel, Nordmaling 

 

Regionråd Ingemar Nyman, Bjurholms kommun 

Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 

Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun 

Ingemar Sandström, Nordmalings kommun 

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun 

 

Lars Bäckström, Robertsfors kommun 

Hans Lindberg, Umeå kommun 

Lennart Holmlund, Umeå kommun 

Anders Ågren, Umeå kommun 

Mathias Haglund, Vindelns kommun 

 

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande 

Ulf Eriksson, Vännäs kommun 

Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun 

Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun 

 

Kommunchefer Maria Bahlenberg, Bjurholms kommun 

Håkan Wretling, Bjurholms kommun 

Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun 

Johan Gammelgård, Umeå kommun 

 

Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun 

Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun 

Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 

Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun 

 

Övriga deltagare Carola Larsson, Arbetsförmedlingschef, Umeå 

Per Renström, Arbetsförmedlingschef, Örnsköldsvik 

Carina Lindberg, projektledare, Umeå Näringslivsservice 

Johan Eklund, Statistikkonsult, Örnsköldsvik 

Mikael Holmlund, Umeå Vännäs samordningsförbund 

 

Emma Anderbom, Umeåregionens kansli 

Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Projekt för gemensam arbetsmarknadsregion – slutrapport 

3. Rapport från Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och 

Örnsköldsviksregionen. Utblick mot 2025. 

4. Umeå Vännäs Samordningsförbund – information 

5. Umeåregionen som en regional nod för kompetensförsörjning – ett förslag 

6. Nya gemensamma utvecklingsprojekt – diskussion och prioritering 

7. Föregående minnesanteckningar 

8. Information från kansliet 

9. Ekonomisk uppföljning 

10. Skidanläggning i Vallberget (Tavelsjö) – information och diskussion 

11. Biogasanläggning – information 

12. Nytt huvudavtal för Umeåregionen 

13. Budget 2015 

14. Mötesplan 2015 

15. Regionrådets studieresa 2015 

16. Övriga frågor 

17. Nästa möte 

18. Mötets avslutande 
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 1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat 

 
 2.  Rapport från Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i 

Umeå- och Örnsköldsviksregionen. Utblick mot 2025. 

 Föredragande: Carola Larsson och Per Renström, Arbetsförmedlingen 

Bilaga:  Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och Örnsköldsviksregionen. 

Utblick mot 2025. 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet gemensam arbetsmarknadsregion Umeå – Örnsköldsvik pågick mellan okt. 

2012 och okt. 2014. Syftet var att förbättra tillväxtmöjligheterna i Örnsköldsvik och 

Umeå lokala arbetsmarknadsregioner (LA). För projektet har Torbjörn Isaksson, 

Arbetsförmedlingen, utarbetat en rapport: Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i 

Umeå- och Örnsköldsviksregionen. Utblick mot 2025. Rapporten är ingen prognos i 

normal mening utan en beskrivning av de utmaningar som uppstår när det gäller 

arbetskraftsfrågan och arbetskraftsutbud, om nuvarande utvecklingsmönster består. 

 

Vid regionrådets möte 2014-12-17 presenteras rapporten av Arbetsförmedlingens chefer 

i Örnsköldsvik och Umeå. 

 
 3.  Projekt för gemensam arbetsmarknadsregion – slutrapport 

 Föredragande: Johan Eklund och Carina Lindberg 

Bilaga:  Slutrapport Arbetsmarknad Umeå - Örnsköldsvik 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen fattade under 2012 beslut om ett gemensamt projekt med Örnsköldsviks 

kommun för att stimulera till en gemensam funktionell  

arbetsmarknadsregion. Bakgrunden var att Örnsköldsvik och Umeås lokala 

arbetsmarknadsregioner (LA) idag är två separata regioner, med potential att 

komplettera varandra på ett sätt som är gynnsamt för näringslivets utveckling. Mot 

bakgrunden av detta och förbättrade kommunikationsmöjligheter är projektets syfte att 

förbättra tillväxtmöjligheterna i Örnsköldsvik LA och Umeå LA. Projektet har varit 

tvåårigt och avslutades i oktober 2014. 

 

Vid Regionrådets möte 2014-12-17 presenteras projektets slutsatser av projektledarna 

Carina Lindberg, Umeå kommun och Johan Eklund, Örnsköldsviks kommun. 

 
 4.  Umeå Vännäs Samordningsförbund – information  

 Föredragande: Mikael Holmlund 

Bilaga:  Finansiell samordning (broschyr) 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det enligt Lagen om 

Finansiell Samordning skapats ett samordningsförbund mellan Västerbottens läns 

landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner. 
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Syftet är bl.a. att uppnå en effektiv resursanvändning. Målgruppen är i första hand 

personer mellan 18–64 år som bor i Umeå och Vännäs kommuner och som av olika 

anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliterings-

insatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska 

förbättra eller helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning. 

 

Vid Regionrådets möte 2014-12-17 deltar Mikael Holmlund, förbundschef, med 

information om samordningsförbundets verksamhet och om möjligheterna för övriga av 

Umeå kranskommuner att ingå i förbundet. 

 
 5.  Umeåregionen som en regional nod för kompetensförsörjning – ett förslag 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Strategier för regional kompetensförsörjning 
 

Beslut 

Umeåregionens kansli får i uppdrag att i dialog med aktuella organisationer ta initiativ 

till kunskapsspridning, kartläggning och koordinering av aktiviteter och aktörer etc. för 

att stärka ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning inom regionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I arbetet med nya gemensamma utvecklingsprojekt för Umeåregionen har kommunerna 

enligt sammanställning vid kommunchefernas möte 2014-10-22 bl.a. prioriterat 

kompetensförsörjning som ett viktigt utvecklingsområde att arbeta gemensamt med. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 presenterar kansliet ett förslag till ett nytt, mer 

samlat och gemensamt arbetssätt för kompetensförsörjningsfrågorna. Kansliet får i 

uppdrag att presentera detta för Regionrådet 2014-12-17. Förslaget innebär initialt inte 

att ett nytt projekt söks, men att Umeåregionens kansli skulle kunna vara en nod för att 

samla aktörer som arbetar med kompetensförsörjning, kartlägga befintliga aktiviteter, 

sprida goda exempel, samtidigt som ”vita fläckar” inom området blir synliga. Förslaget 

är stämt av med en lång rad aktörer och som ett underlag för förslaget finns 

Tillväxtanalys rapport: Strategier för regional kompetensförsörjning.  

 
 6.  Nya gemensamma utvecklingsprojekt – diskussion och prioritering 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Prioriterade gemensamma projektidéer 

 

Beslut 

Umeåregionens kansli ska i det fortsatta arbetet med gemensamma utvecklingsprojekt 

uppmärksamma möjligheterna för hela Umeåregionen med en stärkt färjeförbindelse 

över Kvarken. 

 

I övrigt noteras informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför EU:s nya programperiod, 2014-2020, beslutar Regionrådet 2013-05-25 att tillsätta 

en särskild arbetsgrupp för att förbereda inför nya gemensamma utvecklingsprojekt. Vid 

Regionrådets möte 2014-09-26 redovisas förslag på olika gemensamma utvecklings-

projekt och rådet beslutar att kommunernas prioriteringar av nya gemensamma projekt 

redovisas till kansliet senast i samband med kommunchefsmötet 2014-10-22;  

 

Vid Regionrådets möte 2014-12-17 redovisas att kommunerna enligt kommunchefernas 

sammanställning i första hand har prioriterat: näringslivsutveckling, pendlingsfrågor och 

kompetensförsörjning som gemensamma utvecklingsområden. Ett angränsande område, 

inom vilket arbete också pågår är projekt inom/för besöksnäringen.  
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 7.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  RR 2014-09-26 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2014-09-26 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2014-09-26 gås igenom. 

 
 8.  Information från kansliet 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Informationen noteras 

 

Ärendebeskrivning 

Kanslichefen delger aktuell information. 

 Projekt kapacitetsutveckling mottagning och integration av nyanlända svenskar 

Beviljat från länsstyrelsen: 736 000 kr (Sökt 1 128 000 kr). 

 
 9.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen per 2014-11-30 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Per 2014-11-30 redovisar kansliet ett överskott med 697 718 kr och 

flyktingmottagningen ett överskott med 1 799 kr. 

 
 10.  Skidanläggning i Vallberget (Tavelsjö) – information och diskussion 

 Föredragande:  

Bilaga:   

 

Beslut 

Diskussionen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Regionrådet 2014-09-26 beslutar som övrig fråga att Umeå kommuns planer på en 

skidanläggning i Vallberget, Tavelsjö, ska tas upp för diskussion vid nästa sammanträde.  

 
 11.  Biogasanläggning – information 

 Föredragande: Johan Söderling 

Bilaga:   

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Johan Söderling ger en uppdaterad informerar om arbetet med att utveckla en 

biogasanläggning inom Umeåregionen. Ett bolag – Vännäs Bondegas AB – är bildat. 

 

 



UMEÅREGIONEN MINNESANTECKNINGAR 6(7) 

Regionrådet 2014-12-17 

 

 

 

 

 12.  Nytt huvudavtal för Umeåregionen 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen 

 

Beslut 

Varje kommun uppmanas att diskutera förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen 

och komma med synpunkter etc. till kansliet 

 

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. 

 

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 Reginrådets möte 2014-12-17 diskuteras nytt förslag till huvudavtal, bl.a: visionen, 

syftet och på vilket sätt Regionrådets ordförande utses. 

 
 13.  Budget 2015 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Budget 2015 – övergripande nivå 

 

Beslut 

Kommunernas avgift 2015 för Umeåregionens kansli är 2,0 mkr, att fördelas per 

kommun i enlighet med Umeåregionens fördelningsnyckel. 

 

Det konstateras att kansliets verksamhet kommer att göra ett överskott 2014 (prognos: 

ca: 700 000 kr) vilket i sin helhet tillförs budget 2015. 

 

Budget för Umeåregionens kansli 2014 fastställs i enlighet med bilaga. 

 

Kommunchefsgruppen får i uppdrag att vid sitt första möte 2015 fastställa en 

specificerad budget frö 2015 utifrån faktisk storlek på 2014 års överskott. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgeten för Umeåregionens kansli 2014 omfattar 2,0 mkr. Detta efter en uppräkning 

med 0,5 mkr i och med Örnsköldsviks inträde i samarbetet.  Budgeten täcks av en avgift 

från deltagande kommuner i enlighet med den kostnadsfördelningsmodell som 

Regionrådet beslutade 2013-12-19; Varje kommun betalar som fast avgift 2,5 % av 

budgeten; resterande del fördelas utifrån kommunernas invånarantal (1 nov året före).  

 

Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 ger kanslichefen i uppdrag att i budgetförslag för 

2015 reservera minst 0,5 mkr som utvecklingsmedel. I övrigt föreslås Regionrådet 

besluta enligt ovan. 
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 14.  Mötesplan 2015 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Mötesplan 2015 - förslag 

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att ta fram nytt förslag till mötesplan 2015 med hänsyn tagen till 

planerade möten på SKL och Region Västerbotten. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 presenteras förslag till mötesplan 2015. 

 
 15.  Regionrådets studieresa 2015 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att ta fram nytt förslag till studieresa 2015 pga. av att Region 

Västerbotten arrangerar en studieresa till Region Skåne under maj 2015. 

 

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. Våren 2015 planeras ny resa. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 föreslår kanslichefen syfte och resmål för 2015 års 

studieresa. Förslaget är att besöka Skåne Nordväst (en region med elva kommuner kring 

Helsingborg), Malmö och Köpenhamn för att studera mellankommunal samverkan i ett 

sammanhang som liknar Umeåregionens, nationsgränsöverskridande samverkan (mot 

bakgrund av önskad utveckling över Kvarken) och Köpenhamn som är Europas 

miljöhuvudstad 2014. Föreslagna datum: 7-10 maj 2015. 

 
 16.  Övriga frågor 

 --- 

 
 17.  Nästa möte 

  19 februari 2015 i Umeå, kl. 12.00 – 16.30 

 
 18.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 


