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Bjurholm 
Nordmaling 
Robertsfors 
Umeå 
Vindeln 
Vännäs 
Örnsköldsvik 

  
 
Umeåregionens Regionråd – extrainsatt möte 2018-08-23 
 
Dag   2018-08-23 

 
Tid   10.00 – 11.00 
 
Plats   Region Västerbotten, Eken 

 
Närvarande  Christina Lidström, Bjurholms kommun, (deltog via telefon)  

 Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 
 Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande 
 Monica Jonsson, Nordmalings kommun (deltog via telefon fr kl 10.30) 
 Patrik Nilsson, Robertsfors kommun 
 Lars Tängdén, Robertsfors kommun 
 Hans Lindberg, Umeå kommun, ordförande 
 Anders Ågren, Umeå kommun 

 Mathias Haglund, Vindelns kommun (deltog via telefon) 
 Christer Lundgren, Vindelns kommun 
 Johan Söderling, Vännäs kommun 

 Ulf Eriksson, Vännäs kommun 
 Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun (Ö-vik berörs inte) 
 Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun (Ö-vik berörs inte) 
 
 

Övriga deltagande Karin Gothefors Linder, (tf kommunchef) Bjurholms kommun  
  Ulf Månsson, Nordmalings kommun 

 Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun  
 Margaretha Alfredsson, (tf. stadsdir.) Umeå kommun 
 Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun  
 Karolina Johansson, Vännäs kommun 

 Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 
 

 
Externa deltagare  Elisabeth Johansson, Vakin, föredragande; Inger Olofsson, Vännäs 

kommun/Region Västerbotten, föredragande;  
 
Tomas Blomqvist, Vakin, deltog som åhörare; 
Maria Wallner, Sundsvallsregionen, deltog som åhörare  
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Anteckningar  
 

1.  Mötet öppnas 
 Ordförande Hans Lindberg förklarade mötet öppnat och inledde med en 

bakgrundsbeskrivning till mötet.  
 

2.  Förändringar i förordningar påverkar införande av nytt insamlingssystem   
 Föredragande: Elisabeth Johansson, Vakin, Inger Olofsson, Vännäs kommun  

Bilaga:  Bilaga 1) Umeåregionen i samverkan 23 aug 2018 
Bilaga 2) PPT information UR regionråd 23 augusti 2018 

 
 

 
Ärendebeskrivning, bakgrund 
2017-05-24 uppdrog Umeåregionens Regionråd tjänstemannagruppen för samordnad 
avfallshantering i Umeåregionen att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag med 
tjänsteskrivelse, rekommendation och förslag till beslut för gemensam upphandling av 
nytt insamlingssystem.  
 
Under hösten 2017 beslutade samtliga kommuner, utom Örnsköldsviks kommun som 
inte berörs, ett inriktningsbeslut om att genomföra en gemensam upphandling av 
fyrfackssystem för avfallshantering i Umeåregionen.  
 
2018-05-17 deltog Inger Olofsson och Elisabeth Johansson vid regionrådsmötet för att 
informera om förslagen i promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren” (2018-03-19). 
Regionrådet informerades om att detta kunde komma att få konsekvenser för den 
gemensamma upphandlingen av fyrfackssystem.   
 
2018-06-28 beslutade regeringen att genomföra de flesta förslagen från promemorian 
”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av 
producentansvaren”. Bland annat innebär regeringsbeslutet att producenterna ska ta det 
fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar bostads- 
eller kvartersnära. Kravet på kommunerna är att ha insamling av matavfall till år 2021.  
 
Med anledning av de förändrade förutsättningarna i producentansvarsförordningarna 
för förpackningar och returpapper hade Regionrådet inbjudits till ett extra möte för 
gemensam information och samråd.  
 
Anteckningar 
Inger Olofsson och Elisabeth Johansson närvarade för att ge en information om läget. 
Se presentationen i bilaga 2. Tomas Blomqvist, VD Vakin, deltog som åhörare.   
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Tjänstemännen förordar att beslutet om att införa fyrfackssystem för insamling av 
hushållsavfall upphävs i respektive kommun i Umeåregionen. Kommunerna tar sitt 
ansvar att samla in hushållsavfallet i fraktionerna mat- och restavfall. 
Se tjänsteskrivelse i bilaga 1.  
 
Regionrådet resonerade om konsekvenserna av de ändrade förutsättningarna. Det 
konstaterades att en rad frågor om hur förordningarna ska tolkas och vad effekterna 
blir, inte är möjliga att besvara fullt ut i dagsläget.  
 
Med anledning av de förändrade förutsättningarna var Regionrådet överens om att 
rekommendera kommunerna i Umeåregionen att upphäva tidigare beslut om att införa 
fyrfackssystem samt att rekommendera kommunerna att gemensamt upphandla system 
för insamling av mat- och restavfall.  
 
Regionrådet poängterar vikten av att se över olika alternativ när det gäller avtalslängd 
eftersom effekterna av de nya förordningarna idag inte går att klarlägga fullt ut.  
 
Viktigt blir det också att ge tydlig information till medborgare och kunder om vad som 
är producenternas ansvar och vad som är kommunernas ansvar. Regionrådet ser också 
möjligheten för kommunerna att tillsammans verka för att göra det ”lätt att göra rätt” 
att sopsortera.   
 
 
Regionrådets beslut 

- Umeåregionens regionråd rekommenderar kommunerna i Umeåregionen 
(exkl. Örnsköldsvik) att upphäva tidigare beslut om gemensam upphandling 
av fyrfacksystem för avfallshantering 
 

- Umeåregionens regionråd rekommenderar kommunerna att gemensamt 
upphandla ett insamlingssystem med två kärl, så kallad ”grön och brun 
tunna”, för utsortering av mat- och restavfall matavfall 

 
- Umeåregionens regionråd uppdrar tjänstemannagruppen som utreder frågan 

att ser över, och göra ekonomiska beräkningar för, olika alternativ när det 
gäller avtalslängd 
 

- Umeåregionens regionråd uppdrar tjänstemannagruppen att ta fram ett nytt 
gemensamt beslutsunderlag med tjänsteskrivelse, rekommendation och 
förslag till beslut. Underlaget skickas till respektive kommun för beslut. 

 
 
 

3.  Övriga frågor 
  

Inga övriga frågor anmäldes.    
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4.  Nästa möte  
  

Regionrådsmöte 2018-09-17 
Plats: Umeå 
 
 

5.  Mötets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid tangenterna 
Lisa Andersson Lindberg 
Umeåregionens kansli  

 


	Mötet öppnas
	Ordförande Hans Lindberg förklarade mötet öppnat och inledde med en bakgrundsbeskrivning till mötet. 
	Förändringar i förordningar påverkar införande av nytt insamlingssystem  
	Elisabeth Johansson, Vakin, Inger Olofsson, Vännäs kommun 
	Föredragande:
	Bilaga: 
	Övriga frågor
	Nästa möte 
	Mötets avslutande
	Ordförande förklarade mötet avslutat.
	Vid tangenterna Lisa Andersson Lindberg Umeåregionens kansli

