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Dag 2013-12-19 

 

Tid Kl. 10.00 – 15.30 

 

Plats Granö Beckasin Konferens, Vindelns kommun 

 

Beslutande Ingemar Nyman, Bjurholms kommun 

Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 

Ingemar Sandström, Nordmalings kommun 

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun 

Lars Bäckström, Robertsfors kommun 

Lennart Holmlund, Umeå kommun, t.o.m. ärende 15 

Anders Ågren, Umeå kommun, t.o.m. ärende 15 

 

Eva-May Karlsson. Vindelns kommun, vice ordförande 

Mathias Haglund, Vindelns kommun 

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande 

Ulf Eriksson, Vännäs kommun 

Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun 

Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun 

 

Övriga deltagande Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun 

Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun 

Johan Gammelgård, Umeå kommun, t.o.m. ärende 15 

Mikael Salomonsson, Vindelns kommun 

Karolina Johansson, Vännäs kommun 

 

Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare 

Julia Pettersson, Projektet GasKlart, ärende 9 
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 1.  Mötets öppnande 

1.  Ordförande förklarar mötet öppnat 

 
 2.  Föregående protokoll 

2.  Bilaga:  RR 130525 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna 2013-05-25 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Anteckningarna från Regionrådets möte 2013-05-25 gås igenom. 

 
 3.  Budgetuppföljning – 30 november 2013 

3.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Budgetuppföljning 2013 

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen noteras. 

 

Kommunchefsgruppen får i uppdrag att utveckla uppföljningen av verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kansliet redovisar ett överskott med 408 300,- framför allt beroende på mindre köp 

av externa tjänster. Det ska noteras att bara en del av kostnaden för köp av 

projektledartjänst i projektet för IT-samverkan ännu är betalad. För 2013 beräknas 

den totalt till 200 000,-  

Flyktingmottagningen redovisar ett överskott med 857 000,- främst beroende på 

lägre personalkostnader för samhällsorinteringen och att överskottet från 2012 

fördes över till 2013. Det ska noteras att planerade inköp av videokonferenssystem 

och verksamhetssystem för samhällsorienteringen inte är gjorda. 

 
 4.  KUB-projektet – rapportering om avslutat flyktingprojekt  

4.  Föredragande:  

Bilaga:  Slutrapport KUB-projektet 

 

Beslut 

Informationen om KUB-projektet noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

KUB-projektet (Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen) 

pågick från januari 2012 till augusti 2013 i syfte att få med kommunernas 

perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen av nyanlända flyktingar. 

Projektet har funnit tre viktiga framgångsfaktorer för mottagning och bosättning: 

1. Samarbete med hyresvärdar 

2. Strategi för mottagandet 

3. Politiskt stöd 

Projektet har varit gemensamt för 14 kommuner eller sammanslutningar av 

kommuner i hela landet. Umeåregionen har varit en av dem och har haft 

representation i både projektets styrgrupp och arbetsgrupp. Projektet har 

finansierats med s.k. § 37 medel från länsstyrelsen. 

 

Vid kommunchefsmötet 2013-11-06 ger Inga-Lill Nordström information om 

projektets resultat och vad Umeåregionen kan ta vara på. Regionrået får 2013-12-

12 information om projektet genom projektets slutrapport. 



UMEÅREGIONEN MÖTESANTECKNINGAR 3(8) 

Regionrådet 2013-12-19 

 

 

 

 

 5.  Nytt jämställdhetsprojekt – information om avslag 

4.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Beslut om avslag av projektbidrag från Tillväxtverket 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Projekt Normstorm - med syftet att bidra till en ökad rörlighet för arbetskraften 

mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen 

– pågick mellan maj 2011 och april 2013. 

 

Tillväxtverket har meddelat att myndigheten har regeringens uppdrag att fördela 

nya verksamhetsbidrag 2013-2015 till resurscentra för kvinnor. En ansökan om ett 

nytt projekt (budget 3,7 mkr) arbetades fram under våren 2013 av Umeåregionens 

jämställdhetsarbetsgrupp och personal vid Umeå kommuns avdelning för strategisk 

utveckling. Utvärderingen av Normstorm pekade på vikten av att fortsätta med ett 

långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. Den nya ansökan är därför inriktad 

på den strategiska nivån och syftar till att arbeta med jämställdhetsperspektivet i 

kommunala och regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. 

 

Tillväxtverket meddelar 2013-12-16 att Umeåregionens ansökan avslås. 

Motiveringen är att ansökan inte i tillräcklig grad uppfyller programmets kriterier 

och riktlinjer, i konkurrens med övriga sökande. 

 
 6.  Möte med Västerbottens turism och länets destinationer - information 

5.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid regionrådets möte 2012-12-19 lyfts behovet av att samla länets 

turistdestinationer och framföra till Region Västerbotten hur man ser på turismen i 

länet, diskutera vad destinationerna kan göra och vad Västerbottens Turism kan 

göra för en positiv utveckling av turismen. Regionrådet beslutar vid mötet att ta 

initiativ till att samla destinationerna i Västerbotten med hjälp av en konsult. I april 

2013 samlades länets turismansvariga handläggare från alla kommuner och Region 

Västerbotten till en diskussionsdag. Det konsultstöd som användes för att få till 

stånd, förbereda och genomföra diskussionen betalades av Umeåregionen.  

 

Vid mötet i april beslutas att en utvecklingsprocess för länets turism ska 

genomföras med hjälp av externt processtöd. Region Västerbotten ansvarar för 

upphandlingen av processtödet, efter att representanter för länets destinationer 

medverkat i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Det senare skedde dock inte. I 

augusti gjordes upphandlingen och sista dagarna i oktober kom beskedet från 

länsturismchef om tilldelningsbeslutet. 

 

Vid Regionrådets möte 2013-12-19 ges information om att utvecklingsprocessen 

för länets turism inletts med ett första möte i början av december 2013. Arbetet 

genomförs med hjälp av konsultstöd av företagen Revenues AB och YouTurn och 

ska vara avslutat i september 2014. Från Umeåregionen deltar flera personer med 

ansvar för turismfrågor samt kanslichef i processen. 
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 7.  Uppföljning av kommunstyrelseseminarium och utveckling av 
Umeåregionens samarbete. 

6.  Föredragande:  

Bilaga:   

 

Beslut 

Synpunkter på kommunstyrelseseminariet 2013 och vad som framkom i 

diskussionen om utvecklingsområden för Umeåregionen överlämnas till 

kommunchefsgruppen. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens årliga seminarium för kommunstyrelserna genomfördes den 21 

november 2013 i Örnsköldsvik. Årets tema var Umeåregionen (om) 20 år. 

Programmets innehåll: en presentation av Jubileumsskriften, information om 

projektmöjligheter 2014-2020, årets arbetsgrupp, presentaton av samhällstrender 

som påverkar kommunsamarbeten, besök av representanter från Vasaregionen i 

Finland och framtidsdiskussioner. Projekt och arbetsgrupper inom Umeåregionen 

medverkade i en utställning. Moderator var Ulf Johansson, Sweco Eurofutures. 

 

Vid Regionrådets möte 2013-12-19 stäms seminariet 2013 av och följande 

synpunkter skickas med till planeringen av kommande seminarium: 

 Bra med deltagandet från Vasa; samarbetet över Kvarken bör utvecklas. 

 Bra med utställningarna; de kan gärna vara med varje år. 

 Skellefteåregionen var närvarande via sin ordförande och samordnare. Bra 

med goda relationer till regiongrannar. (Region 8 var också inbjuden.) 

 Negativa erfarenheter som gjorts (t.ex. områden som kommunerna inte 

kunnat diskutera eller samarbeta inom) borde redovisats tydligare. 

 

I anknytning till att utvärdera kommunstyrelseseminariet diskuterades även några 

utvecklingsområden för Umeåregionen: 

 Utvecklad marknadsföring av Umeåregionen som helhet. 

 Marknadsföring/fortsatt utveckling av en gemensam arbetsmarknadsregion. 

 Utveckla en uthållig region i enlighet med programmet uthållig kommun.  

 
 8.  Familjepeppen – slutrapport av projekt 

7.  Föredragande:  

Information:  www.familjepeppen.se 

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att sända projektets slutrapport till Regionrådets ledamöter. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen var en av tio regioner i landet som tilldelades medel av Statens 

folkhälsoinstitut för sin föräldrastödssatsning Familjepeppen, som hade som 

huvudmål att bidra till att barn får trygga och goda uppväxtvillkor. Projektet har 

pågått 2010–2013 och mer än hälften av projektmedlen gick till forskning på 

föräldrastöd. Inom ramen för projektet erbjöds ett brett urval av aktiviteter i form 

av föreläsningar och ett flertal olika föräldrastödsprogram runtom i Umeåregionen. 

Projektets övergripande organisation bestod av styrgrupp, forskargrupp, 

projektteam och Umeåregionens arbetsgrupp. 

 

Pga. av sjukdom sker ingen föredragning i ärendet vid Regionrådet 2013-12-19. 
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 9.  Projekt GasKlart - Slutrapport 
8.  Föredragande: Julia Pettersson 

Bilagor:  Slutrapport GasKlart 2013 
 

Beslut 

Informationen med anledning av Projekt GasKlarts slutrapport noteras. 

 

Det konstateras att processen för att utveckla av en biogasanläggning i regionen 

behöver stödjas och kommunledningen i Vännäs får därför i uppdrag att följa 

utvecklingen av föreningen Klara Gas och rapportera till regionrådet om behov av 

eventuella stödinsatser för att möjliggöra att en anläggning skapas. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet GasKlart - Fordonsgas i Umeåregionen vill bana väg för en lantbruks-

baserad biogasproduktion som ska kunna förse Umeåregionen med biogas till 

fordon. GasKlart drivs av Vännäs kommun och finansieras av Umeåregionen, 

Region Västerbotten, Länsstyrelsen (Jordbruksverket) och BioFuel Region.  

Projektets syfte 

 Att skapa möjligheter att använda biogas till fordon i Umeåregionen där 

substratet som biogasen utvinns från kommer från lantbruket, till exempel 

gödsel och energigrödor. 

 Utreda tekniska och miljömässiga förutsättningar för att ta reda på 

möjligheterna att bygga en biogasanläggning i Vännäs-området. Biogasen 

kommer sedan att omvandlas till fordonsgas som kan användas som 

drivmedel. Projektet pågår under 2012 och 2013. 

Projektets mål 

 Att ha lämnat in en tillståndsansökan för en biogasanläggning, inklusive 

miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. 

 Att det finns ett investeringsbeslut för ett tankställe för fordonsgas i 

Umeåregionen hos en privat aktör. 

 

Vid mötet 2013-12-19 diskuterar Regionrådet även hur Umeåregionen bäst 

arbetar vidare med biogasfrågan efter att Projekt GasKlart avslutats. 

 
 10.  Överförmyndarverksamheten – framtida politiska organisation 

9.  Föredragande:  

Bilaga:  Tjänsteskrivelse angående Överförmyndarna i Umeåregionen 

Överförmyndarna i Umeåregionen – framtida politisk organisation 

 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunchefsgruppen för ett förtydligande av vilka 

kostnadsförändringar en gemensam nämnd medför. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens gemensamma (ej Örnsköldsvik) överförmyndarkontor har väckt 

frågan om hur den politiska organisationen för överförmyndar-verksamheten bäst 

ser ut fr.o.m. nästa mandatperiod. Idag finns överförmyndarnämnder i tre 

kommuner och överförmyndare i tre kommuner. I Örnsköldsvik finns 

överförmyndarkansli och en överförmyndare.  

 

Kommunchefsgruppen beslutar 2013-04-17, att ge Överförmyndarkontoret i 

uppdrag, i enlighet med framtaget utredningsförslag, att utreda frågan om en 

gemensam politisk organisation för överförmyndarverksamheten inom 
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Umeåregionen samt Örnsköldsviks kommuns möjlighet att bli en del av det 

gemensamma överförmyndarkontoret. 

Vid kommunchefgruppens möte 2013-11-06 presenteras utredningen 

Överförmyndarna i Umeåregionen – framtida politisk organisation och det beslutas 

att föreslå Regionrådet att rekommendera kommunerna att i enlighet med 

utredningens förslag inrätta en gemensam överförmyndarnämnd from 2015-01-01. 

 
 11.  Kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 

10.  Föredragande: Johan Gammelgård 

Bilaga:  Kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 fastställs i enlighet med bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen skriver varje år en verksamhetsberättelse som fastställs av 

Regionrådet. Förslag till verksamhetsberättelse 2013 har behandlats av 

kommunchefsgruppen och gås igenom vid Regionrådets möte 2013-12-12.  

 
 12.  Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 

11.  Föredragande: Johan Gammelgård 

Bilaga:  VP 2014 Kommunchef, fastställd RR131219 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 fastställs i enlighet med bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen skriver varje år en verksamhetsplan som fastställs av 

Regionrådet. Förslag till verksamhetsplan 2014 har behandlats av kommun-

chefsgruppen och gås igenom och kompletteras av Regionrådet 2013-12-19.  

 
 13.  Budget 2014 – kommunernas avgift 

12.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Årsavgift 2014 

 

Beslut 

Avgiften för Umeåregions kansli fördels på ett sådant sätt att varje kommun som 

deltar i samarbetet som en fast avgift betalar 2,5 % av budgeten, att resterande del 

fördelas utifrån kommunernas invånarantal och att denna fördelning gäller som 

Umeåregionens kostnadsfördelningsmodell.  

 

Frågan om storleken på budget 2014 för Umeåregionens kansli återremitteras till 

kommunchefsgruppen för att diskuteras i förhållande till dess verksamhetsplan 

2014. Beslut om budget fattas vid Regionrådets möte 2014-02-28. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför 2014 och med anledning av Örnsköldsviks inträde i regionen behöver nästa 

års budget och kommunernas avgifter beslutas. Det finns minst två alternativ: 

1. Nuvarande budget för kansliet 1,5 mkr behålls med en fördelning på sju 

kommuner. 

2. Nuvarande budget utökas med motsvarande del (ca: 400 tkr) som 

befolkningen i Umeåregionen ökar med Örnsköldsviks inträde. 

 

Umeåregionens kostnadsfördelningsmodell innebär att kostnader till 15 % fördelas 

som fast belopp, delat i lika stora delar, per deltagande kommun och att 85 % 
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fördelas per kommuninvånare. I och med att sju kommuner nu ingår i samarbetet 

behöver det fattas beslut om det fasta beloppet ska vara fortsatt 15 % av total 

budget (motsv. ca: 2.14 % per kommun) eller om det ska omformuleras till att vara 

2,5 % per kommun, vilket är vad det i praktiken varit hittills (15 % / 6 kommuner). 

 

Kommunchefsgruppen föreslår 2013-12-12 att kommunernas avgift till 

Umeåregionens kansli fastställs till 1,6 mkr och att en budget som fullt ut motsvarar 

befolkningsökningen följt av Örnsköldsviks inträde i samarbetet diskuteras i 

samband med konkreta förslag på ny eller förstärkt samverkan kopplat till kansliet. 

 
 14.  Regionrådets studieresa 2014 

13.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Offert Marseille & Offert Åbo 

 

Beslut 

En studieresa på temat kulturdriven tillväxt genomförs 15-18 maj 2014 till 

Marseille/Provence som är Europas kulturhuvudstad 2013. 

 

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 

bidra till en utveckling av Regionrådets interna arbete. Nästa studieresa planeras till 

maj 2014. Kommunchefsgruppen föreslår att resans tema, i anknytning till 

kulturhuvudstadsåret i Umeå, blir: kulturdriven tillväxt. Utifrån det föreslår 

ledningsgruppen för Umeå2014 ett besök i Åbo (kulturhuvudstad 2011) eller i 

Marseille/Provence (2013). 

 

Fördelar med respektive alternativ: Åbo har varit en förebild för Umeå vad gäller 

effekter av kulturhuvudstadsåret, de har också några års distans till sitt år samt att 

de kan kommunicera på svenska. Marseille/Provence har ett starkt regionalt 

perspektiv och i maj 2014 är sannolikt fortfarande deras kansli i funktion.  

 
 15.  Mötesplan 2014 

14.  Föredragande:  

Bilaga:  Mötesplan 2014 (förslag 3) 

 

Beslut 

Mötesplan 2014 fastställs enligt bilaga, förslag 3. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till datum för möten 2014 med regionråd och kommunchefsgrupp har tagits 

fram av kansliet. Datumen är kontrollerade med mötesplaneringen hos Region 

Västerbotten och Sveriges kommuner och Landsting. Efter det inställda 

Regionrådsmötet 2013-09-20 har reviderade förslag skickats med e-post till rådets 

ledamöter för möjlighet att kontrollera förslaget mot sina kalendrar. 

 

Kommunchefsgruppen beslutade 2012-10-06 föreslå Regionrådet att fastställa 

mötesplan 2014 enligt förslag 3. 

 
 16.  Övriga frågor 

15.   Regional Innovationsstrategi 

Information ges om hur arbetet med att yttra sig över den Regionala 

Innovationsstrategin pågår. Regionrådet fastställer kommunchefsgruppens 

beslut 2013-12-12 om att kommunerna, med utgångspunkt i Umeå 

kommuns förslag till yttrande avger enskilda yttranden. 
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 Flyktingmottagning 

Regionrådets ordförande Johan Söderling informerar från möte med 

Länsstyrelsens partsforum för integrationsfrågor. Det påpekas att 

mottagningsbehovet av flyktingar är mycket stort. Länsstyrelsen förväntar 

sig att staten under 2014 kan anvisa totalt 330 personer till Umeåregionen. 

 Ersättare/inskolning av nya ledamöter i Regionrådet 

För tillfällen under 2014 då ordinarie ledamot har förhinder vid 

Regionrådets möte, beslutas det att då det, med anledning av valet nästa år, 

är känt vem som efterträder kommunalrådet, kan den personen närvara vid 

Regionrådets möte. 

 
 17.  Mötets avslutande 

16.  Ordförande förklarar mötet avslutat 

 
 


