Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

MINNESANTECKNING

Regionrådet
Dag

2016-06-17

Tid

09:00 – 10:30 Regionrådsmöte

Plats

Vännäs, Hotell Vännäs, Vegagatan 1, 911 31

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, (tf. kc)
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli
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Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna. Föreslagen dagordning godkändes
och två övriga frågor anmäldes;

2.

-

Bokat datum för 12-12möte i oktober
Datum utgår. I stället hålls ett extra KS-seminarium i
november 2016. Se anteckningar ärende 8.

-

Utsortering av matavfall, upphandling och avtal
Ställningstagande till förlängning av avtal. Se anteckningar
ärende 8.

Föregående minnesanteckningar
2) RR_minnesanteckning_2016-03-03.pdf
Bilaga:
Beslut
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2016-03-03 godkänns

Anteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom. Inga justeringar gjordes.
3.

Information från kansliet (skriftlig)
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
3) Budget 2016_beslutad i kc_januari2016
Bilaga:
3.2) Kartläggning överförmyndarverksamhet.pdf
3.2) Att Effektivt Kompetensförsörja Bristyrken.doc
3.1 Ekonomi
Skriftlig info.
Umeå kommun har ändrat arbetssätt vad gäller intern fakturering. Ingen intern
fakturering sker längre.
Detta innebär att vissa interna kostnader, tex lokalhyra, städ och IT-kostnader är
överflyttade till andra kostnadsställen och kommer därför inte finnas uppställda i den
gemensamma budgeten. Vidare innebär det ändrade arbetssättet att Umeå kommuns
andel för samarbetet har tilldelats som ram. Detta innebär inga egentliga förändringar i
praktiken men medför att budget ställs upp på ett annat sätt än tidigare.
Lisa A L informerade kort om att utfallet är något lägre än den uppgift om återstående
medel som gick ut med kallelsen. De tidigare redovisade disponibla (”gröna”) medlen
är orörda.
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3.2 Studentuppdrag
Skriftlig info.
Örnsköldsviks kommun och överförmyndarkontoret i Umeåregionen har genomfört en
första förstudie för att se över möjliga samarbetsvinster. Studenter vid Umeå
universitets personalvetarprogram har anlitats för att genomförande av en översiktlig
verksamhetsanalys. Studentarbetet är tänkt att kunna användas som underlag för
planering av eventuellt utökad samverkan.
Se vidare Kartläggning av potentiell samverkan överförmyndarverksamhet.pdf
Nordmalings kommun har förmedlat uppdrag beträffande förstudie om Validering.
Den projektansökan för pilotstudie/förstudie som togs fram av kansliet under slutet av
2015 fick avslag av länsstyrelsen. Studenter vid personalvetarprogrammet hade
uppdragits att genomföra delar av den planerade förstudien.
Se vidare Att Effektivt Kompetensförsörja Bristyrken.doc
En ytterligare studentgrupp har genomfört en studie där man undersökt hur kommuner
och offentliga verksamheter i Sverige arbetar med arbetsgivarvarumärken. Studien
genomförs utan uppdragsgivare men studenterna kommer att dela med sig av resultatet
om intresse finns.
3.2 Mötestider 2017
Skriftlig info.
Kansliet har uppdragits av kommunchefsgruppen ta fram förslag till mötestider för
2017. Ambitionen är att mötestider kan fastslås vid regionrådsmöte 2016-09-09.
4.

UR-nära, rekommendation
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
4) rekommendation medfinans URnära ideell förening.pdf
Bilaga:
Beslut:
Umeåregionens Regionråd rekommenderar att respektive kommun så snart som
möjligt fattar beslut i frågan om medfinansiering till URnära ideell förening. Beslut
delges föreningen.
Kommunchefsgruppen uppdras se över möjligheter för att bedriva ett aktivt
landsbygdsutvecklingsarbete i samarbete mellan kommunerna under innevarande
programperiod. Frågan återrapporteras vid nästa regionrådsmöte.
Anteckningar
Umeåregionens kansli hade uppdragits av kommunchefsgruppen att ta fram en
rekommendation angående den framställan om medfinansiering som gjorts från
URnära ideella förening. Se bilaga.
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Det konstaterades att de nya förutsättningarna där Umeåregionens kommuner (exkl. övik) inte utgör ett Leaderområde kräver en ny struktur och annan finansieringsmodell
än det tidigare arbetssättet enligt leader-modellen.
Regionrådet poängterade vikten av att fortsätta samarbeta i frågan om
landsbygdsutveckling. För ett sådant arbete kan en gemensam strategi som beslutas i
respektive fullmäktige utgöra en plattform. Regionrådet ser positivt på ett nära
samarbete med Leader höga kusten samt med de aktörer som varit aktiva under
tidigare programperioder.
Kommunchefsgruppen uppdrogs se över möjligheter för att i samarbete mellan
kommunerna bedriva ett aktivt landsbygdsutvecklingsarbete under innevarande
programperiod.

5.

Information – arbetssätt för samarbetet
Magnus Haglund
Föredragande:
Bilaga:
Anteckningar
Behovet av tydligare strukturer för samarbetet har diskuterats ett flertal gånger och
Regiorådet uppdrog 2016-03-03 kommunchefsgruppen att se över arbetsformerna för
samarbetet. Den 18-19 maj 2016 träffades Kommunchefsgruppen för att dra upp
riktlinjer för framtida arbetssätt.
Kommunchefsgruppens ordförande Magnus Haglund informerade översiktligt om den
struktur för samarbetet som arbetats fram.
Det finns ett behov av att förtydliga styrningen av arbetet inom vissa områden.
Samtidigt är kommunchefsgruppens avsikt att sänka kraven på rapportering för de
nätverk och arbetsgrupper som arbetar utifrån verksamheternas behov men där arbetet
inte styrs från kommunchefsgruppen.
Den struktur som arbetats fram bygger på att olika höga krav kommer att ställas
beroende av uppdrag, syfte och målsättningar med samarbetet. Magnus Haglund
poängterade också att oavsett kommunchefsgruppens krav på rapportering är alla
fungerande nätverk och grupperingar lika viktiga.
Under hösten 2016 kommer en struktur som förtydligar den nya att fastslås och
kommuniceras.

6.

Information – Kommunchefsgruppens årsplanering
Magnus Haglund
Föredragande:
Bilaga:
Anteckningar
Vid regionrådsmötet 2016-03-03 godkändes kommunchefsgruppens årsplan.
Magnus Haglund informerade kortfattat om upplägget för fortsatt arbete utifrån de
prioriterade utvecklingsområdena.
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Under kommunchefsgruppens strategidagar i maj 2016 konstaterades att fyra av de
fem områdena tydligt tangerar varandra;
-

attraktiv arbetsgivare
utveckla Umeåregionen som arbetsmarknadsregion
integration och flyktingmottagning
HR - gemensamt system

Kommunchefsgruppen har för avsikt att konkretisera arbetet inom dessa områden
tillsammans med personalcheferna. En gemensam workshop planeras för att avgränsa
och tydliggöra arbetet tillsammans med personalchefsgruppen.
Intentionen är att hitta konkreta koncept för att minska risken för ökade kostnader
relaterade till långtidssjukskrivningar, att hitta ytor och forum för marknadsföring av
kommunerna som arbetsgivare samt att tydliggöra hur ett gemensamt PA-system kan
ge konkret verksamhetsutveckling och därmed skapa mer utrymme till
kärnverksamhet.
Det prioriterade området ”samordnad larmhantering” hanteras separat och leds från
Örnsköldsviks kommuns KAC (Kommunens alarmeringscentral). Ett arbete pågår för
att i en första pilotomgång ansluta en annan kommuns egna kommunala larm.
Regionrådet resonerade kring behoven av mellankommunalt samarbete beträffande
hemsjukvården. Frågan behandlas på länsnivå men Regionrådet konstaterade att också
mellankommunalt samarbete inom Umeåregionen kan vara en möjlighet för att stärka
kommunerna i arbetet.
Behovet av ett gemensamt förstärkt arbete för E-tjänsteutveckling lyftes i samband
med resonemang kring prioriterade utvecklingsområden. Frågan har behandlats av
kommunchefsgruppen under våren 2016 och arbetet kommer att fortsätta under hösten.

7.

Nästa möte
Regionrådsmöte
Datum: 2016-09-09
Tid: 09:00 – 15:00
Plats: Vindeln

8.

Övriga frågor
9.1 Storregionbildning och extra kommunstyrelseseminarium
Beslut:
Regionrådet beslutar att hålla ett extra kommunstyrelseseminarium den 17 – 18
november 2016. Temat ska vara bildande av storregion.
Frågan om läget i kommunerna när det gäller bildandet av storregion lyftes. Frågan
behandlas i andra sammanhang, inte minst på länsnivå, men Regionrådet slöt sig till att
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det också finns ett behov att tillsammans inom Umeåregionen diskutera bildandet av
storregion.
Regionrådet lyfte möjligheten och behovet av att ta fram ett gemensamt underlag med
beskrivningar av hur olika alternativa lösningar vid en storregionbildning skulle kunna
se ut.
Regionrådet beslutade att ett extra kommunstyrelseseminarium på temat bildande av
storregion ska hållas hösten 2016.
Som möjlig talare nämndes Håkan Brynielsson som leder SKL’s arbete i
Regionfrågan.
Datum beslutades till 17 – 18 november, klockan 12 – 12. Kansliet uppdrogs att
tillsammans med kommunchefsgruppen ta fram förslag till plats och program.
Kostnader ska i första hand tas ur Umeåregionens gemensamma medel för utveckling.
9.2 Framtida sortering av hushållsavfall
Föredragande: Inger Olofsson, renhållningschef, Vännäs kommun
Bilaga:
8) Avfallshantering
Inger Olofsson närvarade för att informera om att nuvarande gemensamma avtal för
avfallshantering kan förlängas med två år om ingen politisk vilja finns att införa
utsortering av matavfall. Om de politiska ledningarna däremot ställer sig positiva till
utsortering och vill ta beslut i respektive kommun under hösten så blir förlängningen
av avtalet troligen uppdelat.
Frågan bör lyftas i respektive kommun så snart som möjligt. Se vidare bilaga.
Vid frågor, kontakta Inger Olofsson;
Inger Olofsson
Renhållningschef Vännäs kommun
0935-142 31
9.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

