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Minnesanteckningar 

Regionrådsmöte Umeåregionen  

Dag Onsdagen den 19 december 2012 

Tid Kl. 13.00–16.20, Bjurholm, Wärdshuset Bävern 

 Ajournering kl. 14.55–15.15 

 

Närvarande  

Ingemar Nyman, Bjurholm 

Dagmar Schröder, Bjurholm 
Kurt-Allan Egelby, Bjurholm 
Ulla-Maj Andersson, Nordmaling 
Ingemar Sandström, Nordmaling 
Dan Vähä, Nordmaling 
Patrik Nilsson, Robertsfors 
Lars Bäckström, Robertsfors 
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors 
Ewa-May Karlsson, Vindeln 
Mathias Haglund, Vindeln  
Eric Thorstensson, Vindeln 
Johan Söderling, Vännäs 
Ulf Eriksson, Vännäs 
Åsa Ågren Wikström, Vännäs 
Lennart Holmlund, Umeå  
Anders Ågren, Umeå 
Mikael Öhlund, Umeå 
Elvy Söderström, Örnsköldsvik 
Eva Bergström Selling, Örnsköldsvik 
Anna Pettersson, Region Västerbotten 
Erik Sedig, Umeåregionens kansli 
Maria Lundström, Umeåregionens kansli 
Inga-Lill Nordström, Umeåregionens kansli 
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Minnesanteckningar Regionrådsmöte Umeåregionen 2012-12-19 

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Johan Söderling. 
 
Beslut 
Dagordningen godkändes.  
 

2. Föregående möte  
Minnesanteckningar från föregående möte gicks igenom. 
 
Beslut 
Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Info om Umeåregionen till Regiondirektören Anna Pettersson 
Föredragande: Johan Söderling, Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Thorstensson presenterar Umeåregionen 
 
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten presenterar sig och 
deltar i en diskussion kring arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna. 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
 

4. Begäran från Länsstyrelsen att kommunerna ska fördubbla sitt 

flyktingmottagande 

Bilagor: Ökat mottagande - ett handläggarperspektiv 

               Nyanlända mottagande 2013 

Föredragande: Johan Söderling, Inga-Lill Nordström 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har vid möten med kommunerna framfört begäran om att 

kommunerna fördubblar sitt mottagande. Eftersom Umeåregionen har ett 

gemensamt avtal med Länsstyrelsen måste begäran hanteras gemensamt. 

Under diskussionen påpekas problemet med brist på bostäder. 

 

Beslut 

Johan Söderling får i uppdrag att till Länsstyrelsen ge besked att 

Umeåregionen ligger kvar på samma nivå som tidigare vad gäller 

mottagandet av flyktingar samt betona bristen på bostäder som ett hinder för 

ökat att öka mottagandet av flyktingar i kommunerna. 

 

 
  



Sida 3 av 6 
 

 5. Budget 2013  
Bilaga: Budget för 2013 
Föredragande: Eric Thorstensson  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2013 är framtagen av kommunchefsgruppen. 
 
Beslut 
Budget för 2013 fastställs enligt bilaga.  
 

6. Verksamhetsplan för Kommunchefsgruppen 2013 
Bilaga: Verksamhetsplan KC 2013  
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sitt sammanträde 2012-11-07 fastställde kommunchefsgruppen 
verksamhetsplaner 2013 för Umeåregionens arbetsgrupper samt tog fram 
förslag till verksamhetsplan 2013 för kommunchefsgruppen. 
 
Under regionrådets diskussion i ärendet föreslås att kommunchefsgruppens 
verksamhetsplan 2013 tillförs följande punkter: 1) uppföljning med anledning 
av tillägget i Översiktsplanen om vindkraft i Umeåregionen, 2) fortsatt arbete 
med effektiviseringar/verksamhetsutveckling och 3) Umeåregionen ska vara 
en aktiv part i arbetet med den regionala utvecklingen. 
 
Beslut 
Verksamhetsplan 2013 för kommunchefsgruppen fastställs i enlighet med 
bilaga och i enlighet med ovanstående tillägg. 
 

7. Juridiska möjligheter för Umeåregionens kommuner att ytterligare 
utveckla samarbetet  
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning  
Efter kontroll med Sveriges Kommuner & Landsting är det klarlagt att 
uppgifterna som läggs på nämnden måste vara tämligen väl preciserade. Det 
måste också finnas ett samverkansavtal mellan kommunerna som ingår i 
samverkan. Det innebär i korthet att de kommuner som inleder en samverkan 
tecknar ett avtal och beslutar om ett gemensamt reglemente. När det 
tillkommer kommuner får man revidera avtalet och reglementet. När 
samverkan inleds inom ett nytt område tecknas ett nytt samverkansavtal och 
reglemente för de då ingående kommunerna.  
 
Beslut 
Regionrådet uppdrar till kommunchefsgruppen att ta fram samverkansavtal 
och reglemente för i första hand gemensam lönehantering 
 

 
  



Sida 4 av 6 
 

8 a. Turistsamverkan - Turistbyrå 
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Thorstensson informerar om processen gällande framtagandet av nytt 
samverkansavtal inom Umeåregionen för Turistbyrån. Vid sammanträdet 
undertecknas avtalet. 
 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet 
 

8 b. Möte mellan länets destinationer och Västerbottens Turism 
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
Eric Thorstensson lyfter behovet av att samla de fem destinationerna i 
Västerbotten och framföra till Region Västerbotten hur man ser på turismen i 
Västerbotten och vad destinationerna kan göra och vad Västerbottens Turism 
bör göra för att turismen ska kunna utvecklas.  
 
Beslut 
Umeåregionen tar initiativ till att samla de fem destinationerna i Västerbotten 
enligt ovan. 
Eric Thorstensson uppdrar åt Tord Carnlöf, Svensk Destinationsutveckling, 
som redan jobbar åt Umeåregionen i vårt turistprojekt att sköta detta.  
Ur budget för 2013 avsätts 50 000 kr för ändamålet. 
 

9. Kommunstyrelseseminarium 31 oktober  

Föredragande: Johan Söderling 

 

Ärendebeskrivning 
Johan Söderling sammanfattar erfarenheten av årets kommunstyrelse 
seminarium 31 oktober, bl.a. synpunkter på seminariets längd och 
representationen från olika kommuner. Ytterligare reflektioner med anledning 
av seminariet är välkomna till kansliet. 
 
Elvy Söderström bjuder in till att hålla nästa seminarium i Örnsköldsvik. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens seminarium 2013 hålls i Örnsköldsvik. 
 
Fikapaus: 14.55–15.15 
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10. Delägarskap i Visit Umea AB 

Bilaga: Erbjudande om att bli delägare i Visit Umea AB 

Föredragande: Eric Thorstensson 

 

Ärendebeskrivning: 

Eric Thorstensson informerar om Umeå kommuns erbjudande till 

kranskommunerna att bli delägare i Destinationsbolaget Visit Umea AB. 

Erbjudandet innebär ett aktieägande per kommun på 2 % samt en för 

kranskommunerna gemensam styrelsepost. 

 

För att det ska fungera i praktiken bör kommunerna vara överens om man 

ska acceptera erbjudandet eller avstå. Varje aktiepost om 2 % kostar 

2 000 kr: Till detta tillkommer årligt kapitaltillskott på f.n. 300 000 kr som 

föreslås fördelas efter befolkningsunderlaget i kranskommunerna. För t.ex. 

Vindel betyder det ca 55 000 kr. 

 

Beslut 

Kranskommunerna väljer att f.n. avstå från att bli delägare i Visit Umea AB.  

 

11. Studieresa våren 2013 
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
För studieresan 2013 finns följande förslag: 
 
1) ”Hållbart boende” med syfte att hitta konkreta utvecklingsförslag för 

hållbart boende i Umeåregionen i linje med Umeåregionens gemensamma 
vision ”Världens bästa livsmiljö för 250 000 innevånare 2050”. Med andra 
ord samma tema som från början var tänkt för studieresan 2012.  
 
Kommunchefsgruppen har fått synpunkter på att temat ”hållbart boende” 
inte känns som ett aktuellt tema. Nyproduktion och mer omfattande 
renoveringar av bostäder är inte aktuellt i flera av de mindre kommunerna. 
 

2) Besök i Örnsköldsviks kommun med anledning av ett väntat ökat 
samarbete med Örnsköldsviks kommun. 
 

3) Studiebesök på Island för att studera hur kommunerna i landet samverkat 
för att klara de svåra ekonomiska utmaningar som man haft 

 
Beslut 
Regionrådets studieresa 2013 sker till Island. 
 

 
  



Sida 6 av 6 
 

 

12. Mötestider & agenda för kommunchefs- och regionrådsmöten 2013 
Bilaga: Mötestider och agenda för 2013 
Föredragande: Eric Thorstensson 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefsgruppen har tagit fram ett förslag till beslut mötestider och 
agenda för kommunchefs- och regionrådsmöten 2013. 
 
Beslut 
Mötestider och agenda för kommunchefs- och regionrådsmöten 2013 
fastställs enligt reviderad bilaga till protokollet. 
 

13. Jämställdhet i Umeåregionen efter projekt Normstorm  
Föredragande: Johan Söderling 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Söderling lyfter frågan om hur Umeåregionen ska säkerställa en 
fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet när projektet Normstorm slutar i 
mars 2013?  
 

Umeåregionens jämställdhetsarbetsgrupp har fått en inbjudan från SKL att 

arbeta med genomförandet av CMER jämställdhetsprogram i kommunerna. 

 

Beslut 

Inbjudan till jämställdhetsarbetsgruppen att besöka regionrådets 

sammanträde i vår med anledning av gruppens inbjudan från SKL  

 

14. Samverkan med Örnsköldsviks kommun  
Föredragande: Johan Söderling och Elvy Söderström 
 
Ärendebeskrivning 
Elvy Söderström och Eva B Selling ger en presentation av vad de ser som 
mervärden till och skäl för ökat samarbete mellan Umeåregionen och 
Örnsköldsviks kommun. 
 
Beslut 
Regionrådet välkomnar en ansökan från Örnsköldsviks kommun om 
medlemskap i Umeåregionen. 
 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

16. Mötet avslutas 

Mötet avslutas med att tillträdande kanslichef Erik Sedig presenteras. 

 

 


