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Regionrådet 
 

Dag 28 februari 2014 

 

Tid 13.00 – 16.15 

Föregått av studiebesök på Guitars the Museum 

 

Plats Umeå, Umeå Folkets Hus 

 

Beslutande Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 

Ulla-Maj Andersson, Nordmalings kommun 

Ingemar Sandström, Nordmalings kommun 

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun 

 

Lars Bäckström, Robertsfors kommun 

Hans Lindberg, Umeå kommun, ersättare för Lennart Holmlund 

Anders Ågren, Umeå kommun 

Eva-May Karlsson. Vindelns kommun, vice ordförande 

 

Mathias Haglund, Vindelns kommun 

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande 

Ulf Eriksson, Vännäs kommun 

 

Kommunchefer Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun 

Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun 

Johan Gammelgård, Umeå kommun 

 

Mikael Salomonsson, Vindelns kommun 

Karolina Johansson, Vännäs kommun 

Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun 

 

Övriga deltagande Frida Hallgren, praktikant, Vännäs kommun  

Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare 

Albert Edman, UMEÅ2014-kontoret, Ärende 3 

Emmy Sundin, Umeå kommun, Ärende 5 

 

Lars-Göran Brandt, Länsstyrelsen, Ärende 11 

Gabriella Strååt, Länsstyrelsen, Ärende 11 

Theresé Bjursell, Vännäs kommun, Ärende 11 

Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingkontor, Ärende 11 
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 1.  Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 
 2.  Föregående protokoll 

 Bilaga:  Minnesanteckningar RR 131219 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna RR 131219 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 19 december 2013 gås igenom. 

 
 3.  Information om Umeå kommuns arbete med att följa upp UMEÅ2014 

 Föredragande: Albert Edman, chef för stadsutveckling och hållbarhetsfrågor, 

Umeå kommun/UMEÅ2014 

Bilaga:  Bildspel 

 

Beslut 

Det antecknas att informationen mottagits. 
 

Ärendebeskrivning 

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014. Umeåregionen har som ett av målen i 

styrdokumentet för sin verksamhet, beslutat 2011: Ett gemensamt engagemang för 

UMEÅ2014. I Örnsköldsviks kommun finns ett kulturhuvudstadskontor. Regionrådet 

har besklutat att studieresan 2014 ska ha temat kulturdriven tillväxt.  

 

Som en inledning till studieresan medverkar Albert Edman, UMEÅ2014, vid 

Regionrådets möte 2014-02-28. En beskrivning sker av hur Umeå kommun arbetar 

med att ta vara på resultatet och arvet, the legacy, efter kulturhuvudstadsåret. En 

frågeställning är vad Umeåregionen i detta sammanhang kan göra tillsammans? 

 
 4.  Studieresa 2014  

a.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Offert från resebyrå och Utkast till detaljprogram 

 

Beslut 

Det antecknas att informationen mottagits. 
 

Ärendebeskrivning 

Regionrådet brukar göra en årlig studieresa. Resorna har ett tydligt syfte av att lära av 

goda exempel inom aktuella ämnen från andra städer/kommuner och regioner samt 

bidra till utvecklingen av Regionrådets interna arbete. 

 

Regionrådet beslöt 2013-12-19 att genomföra en studieresa 15-18 maj 2014 på temat 

kulturdriven tillväxt till Marseille Provence, Europas kulturhuvudstad 2013. 

 

Vid Regionrådets möte 2014-02-28 ges information om planeringen av resan. 
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 5.  Nya möjligheter för lokal nivå i kommande EU-programperiod 
 Föredragande: Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, Umeå kommun  

Bilaga:  Potentiella gemensamma EU-finansierade utvecklingsprojekt 2014-2020. 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppen får i uppdrag att: 

 Fortsätta den gemensamma planeringen av EU-finansierade utvecklingsprojekt i 

enlighet med sin verksamhetsplan för 2014. 

 Ge förslag på en gemensam funktion som kan samordna och stödja kommunerna 

i Umeåregionen i arbetet med att ta fram ansökningar för nya EU-finansierade 

utvecklingsprojekt. 

 

Ärendebeskrivning 

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

tillsätta en arbetsgrupp som utarbetar en gemensam plan för att tillvara EU-

finansieringsmöjligheter under perioden 2014-2020. En bakgrund till detta är att 

Umeåregionen i och med Örnsköldsviks kommuns inträde i samarbetet tillhör två 

olika programområden: Mellersta Norrland och Övre Norrland. Under föregående 

period har i princip inga gemensamma projekt genomförts. De förslag till instrument 

från EU-kommissionen som skulle gjort det möjligt i den nya perioden att skapa 

”mini-ramprogram” av strukturfondsmedel kan inte användas i Sverige. 

 

Kommunchefsgruppen behandlade ett förslag från EU-arbetsgruppen 2014-01-22. 

Därefter har det gjorts kommunvisa prioriteringar av möjliga gemensamma EU-

finansierade projekt 2014-2020. 

 

Vid Regionrådets möte 2014-02-28 redovisas kommunernas prioriteringar och 

diskuteras behov av en samordnad resurs för att arbeta fram projektansökningar. 

 
 6.  Information om upphandling av nytt lönesystem 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Projektdirektiv 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

För att ytterligare kunna utveckla samarbetet mellan Umeåregionens kommuner har 

Regionrådet diskuterat att det kan införas gemensamma nämnder för verksamheter 

för vilket det är lämpligt. Under 2013 beslutar Umeå kommun och Vindelns 

kommun att from 2014-01-01 skapa en gemensam nämnd för drift och hantering av 

personaladministrativa system. Övriga kommuner inom Umeåregionen kan vid 

behov ansluta sig till den gemensamma nämnden. 

  

Personalchefsarbetsgruppen har till kommuncheferna aktualiserat att regionens alla 

kommuner har behov av att upphandla nytt lönesystem. Kommunchefsgruppen ger 

2013-11-06 upphandlingsbyrån vid Umeå kommun i uppdrag att för alla kommuners 

räkning genomföra en upphandling av nytt personaladministrativt system samt att 

Umeåregionens personalchefsgrupp får i uppdrag att för upphandlingsprocessen av 

nytt lönesystem fungera som styrgrupp. 

 

Projektdirektiv har tagits fram för en förstudie om gemensamt lönesystem. Vid 

sammanträdet 2014-02-28 får Regionrådet information i ärendet. 
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 7.  Budgetuppföljning 2013 
 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Budgetuppföljning 2013 

Specificering av användning av överskott 2012 

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Resultat per 31 december 2013:  

Kansliet redovisar ett överskott med 434 045,- för hela 2013. Framför allt beroende 

på mindre köp av externa tjänster. Ingående balans på året var 812 600,-. 

 

Flyktingkontoret redovisar ett överskott med 457 143,-  för hela 2013. Främst 

beroende på lägre personalkostnader för samhälsorinteringen än budgeterat och att 

de planerade inköpen av ett videokonferenssystem och ett IT-stöd för 

samhällsorienteringen ännu inte är gjorda. Dessutom finns det kvar projektmedel 

från länsstyrelsen på 350 202,-. 

 
 8.  Budget 2014 – kommunernas avgift 

 Föredragande: Johan Gammelgård 

Bilaga:  Årsavgift & budget 2014 

 

Beslut 

Kommunernas avgift 2014 för Umeåregionens kansli är 2,0 mkr, att fördelas per 

kommun i enlighet med tidigare beslutad fördelningsnyckel. 

 

Det konstateras att kansliets verksamhet gjorde ett överskott 2013 med 434 000 kr, 

vilket fonderas för att kunna användas för att skapa en resurs för kommunernas 

gemensamma arbete med att ta fram nya EU-finansierade utvecklingsprojekt.  

 

Budget för Umeåregionens kansli 2014 fastställs i enlighet med bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Budget 2014 behöver fastställas. Med anledning av Örnsköldsviks kommuns inträde i 

regionen finns minst två alternativ: 1) Nuvarande budget för kansliet 1,5 mkr behålls 

med en fördelning på sju kommuner och 2) Nuvarande budget ökas med motsvarande 

del (ca: 500 tkr) som befolkningen i Umeåregionen ökar med Örnsköldsviks inträde. 

 

Regionrådet beslutade 2013-12-19 att 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.  

 

Vidare återremitterade Regionrådet 2013-12-19 frågan om storleken på budget, 

inklusive kommunernas avgift, 2014 för Umeåregionens kansli till kommunchefs-

gruppen för att diskuteras i förhållande till dess verksamhetsplan 2014. Kommun-

chefsgruppen föreslår (KC 140122) att budgeten 2014 fastställs till 2,0 mkr men att 

överskottet från 2013 återbetalas till kommunerna. 

 

Vid Regionrådets sammanträde 2014-02-28 föreslås, i anknytning till rådets 

diskussion ovan om behov av resurs för EU-finansierade projekt, att överskottet från 

2013 inte återbetalas till kommunerna utan fonderas för framtida bruk. 
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 9.  Överförmyndarverksamheten – framtida politiska organisation 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Tjänsteskrivelse angående Överförmyndarna i Umeåregionen 

Utredning: Överförmyndarna i Umeåregionen – framtida politisk 

organisation 

Beräkning av ekonomiska effekter för gemensam överförmyndarnämnd 

 

Beslut 

Regionrådet rekommenderar kommunfullmäktige i Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner att under våren 2014 fatta beslut 

om bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd, verksam fr.o.m. 2015-01-01. 

 

Under perioden 1 jan 2014 till 31 dec 2014 utökas referensgruppen för 

överförmyndarna i Umeåregionen med representant från Örnsköldsviks kommun. 

 

Kansliet får i uppdrag att ta fram avtal och reglemente för en gemensam 

överförmyndarnämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

Det gemensamma överförmyndarkontoret i Umeåregionens (ÖFUR) har väckt frågan 

om hur den politiska organisationen för överförmyndarverksamheten bäst ser ut 

fr.o.m. nästa mandatperiod. Idag finns överförmyndarnämnder i tre kommuner och 

överförmyndare i tre kommuner. I Örnsköldsviks kommun finns ett eget 

överförmyndarkansli och en överförmyndare.  

 

Kommunchefsgruppen beslutar 2013-04-17, i enlighet med framtaget 

utredningsförslag, att ge ÖFUR i uppdrag att utreda frågan om en gemensam politisk 

organisation för överförmyndarverksamheten inom Umeåregionen samt 

Örnsköldsviks kommuns möjlighet att bli en del av det gemensamma kontoret. 

 

Regionrådet behandlar 2013-12-19 utredningen Överförmyndarna i Umeåregionen – 

framtida politisk organisation och beslutar att ärendet återremitteras till 

kommunchefsgruppen för ett förtydligande av vilka kostnadsförändringar en 

gemensam nämnd medför. Vid Regionrådets möte 2014-02-28 redovisas beräknade 

ekonomiska effekter av en gemensam överförmyndarnämnd. 

 
 10.  Regionalt utvecklingsråd för att utforma plan för landsbygdsutveckling 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Skrivelse från Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen (RUR) 

 

Beslut 

En samverkansgrupp med representation från Umeåregionens kommuner, Leader 

URnära och Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen bildas för att arbeta fram en 

handlingsplan/strategi för landsbygdsutveckling i Umeåregionen under kommande 

programperiod. 

 
Ärendebeskrivning 

I skrivelse från Enar Jonsson, ordförande i Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen 

(RUR) föreslås att det bildas en samverkansgrupp med representation från 

Umeåregionens kommuner, Leader URnära och RUR, för att arbeta fram en 

handlingsplan/strategi för landsbygdsutveckling i Umeåregionen under kommande 

programperiod.  

 

Kommuncheferna beslutade 2014-01-22 i enlighet med förslaget. Ärendet lyfts till 

Regionrådet 2014-02-28 för politisk förankring. 
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 11.  Information angående kommunala genomförandeplaner för ett bra 
flyktingmottagande 

 Föredragande: Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör, Länsstyrelsen Västerbotten 

Gabriella Strååt, Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Västerbotten 

Therese Bjursell, inflyttarsamordnare, Vännäs kommun 

Bilaga:  Kännetecken på ett bra mottagande av flyktingar 

 

Beslut 

Det antecknas att informationen mottagits. 

 

Ärendebeskrivning 

Representanter från Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med handläggare från 

Vännäs kommun deltar vid Regionrådets möte 2014-02-28, angående kommunala 

genomförandeplaner för ett så stort och bra flyktingmottagande som möjligt. 

  
 12.  Övriga frågor 

 Ingen fråga anmäldes. 

 
 13.  Nästa möte 

 I samband med studieresa till Marseille, Provence, 15-18 maj 2014. 

 
 14.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 


