
Umeåregionråd
2019-11-29 09:00 - 15:00

Plats
Levar hotell, Nordmaling

Deltagare
Maria Persson (Organisatör), Anders Agren (Frånvarande), Anna-Britta Akerlind (Frånvarande),
Christina Lidstrom, Eric Thorstensson (Frånvarande), Grethel Broman, Hans Lindberg
(Frånvarande), Jimmy Johansson, Johan Soderling, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Lars
Tangden, Lisa Andersson Lindberg, Madelaine Jakobsson (Frånvarande), Magnus Haglund,
Margaretha Alfredsson, Martin Berglund, Mathias Haglund, Patrik Nilsson, Ordförande, Per
Nylen, Simon Karstrom, Ulf Eriksson, Ulf Mansson

1.    Mötets öppnande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar mötet öppnat. Övriga frågor anmäls. Dagordningen godkänns.

Beslut
Dagordningen godkänns.

2.    Föregående möte
Ärendebeskrivning

Kortfattad genomgång av anteckningar från föregående möte. Ev justeringar görs.

Beslut
Föregående minnesanteckningar från mötet 2019-09-05 läggs till handlingarna.

Bilagor
Umeåregionrådet Anteckningar 5 sept 2019.pdf
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3.    Skriftlig information - Business Arena
Ärendebeskrivning

Vid föregående URR beslutades att 500 000 kr av de gemensamma medlen ska vikas för

marknadsföring av Umeåregionen som etableringsregion. Inriktningen var att Umeåregionens

kommuner deltar som utställare på Business Arena i Stockholm hösten 2020. URR beslutade

också att delta som besökare vid business arena i Umeå den 18 februari. 

Vid kommunchefsmötet den 10 oktober deltog Umeå kommuns etableringschef Fredrik Strinnholm

för att tillsammans med kommuncheferna resonera om möjligheter att delta som utställare redan i

Umeå den 18 februari. Rekommendationen från Fredrik till kommunchefsgruppen var att satsa på

att först ställa ut i Umeå och därefter i Stockholm i 16-17 september. Kostnaden är den samma

eftersom avtalet tecknas årsvis och gäller för monterplats i både Umeå och i Stockholm. 

Kommunchefsgruppen beslutade att inriktningen ska vara att delta som utställare i Umeå 18

februari och i Stockholm 16-17 september 2020. 

Ett arbete pågår just nu där näringslivsansvariga bland annat arbetar för att ta fram material och

underlag för att marknadsföra Umeåregionen som etableringsregion.

Business Arena Umeå

Datum: Tisdag 18 februari 2020.

Var: Umeå Folkets hus. 

Tid: Registrering & frukost kl. 08.00-09.00. Registreringen håller öppet till kl. 16.00. 

Välkomstträff på restaurang Cinco 

Kvällen innan Business Arena Umeå, den 17 februari klockan 18.00-21.00, bjuder vi in till

välkomstträff. 

Det blir en trevlig kväll med förfriskningar och lättare mingelbuffé på restaurang Cinco. 

Du anmäler dig i samband med din anmälan till Business Arena Umeå.  

Programmet bifogas.

Anteckningar 
Mattias meddelar att Vindeln har Kommunfullmäktigemöte den 18/2.

Bilagor
BA_Umea2020_programversion1_191119.pdf
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4.    Genomgång av fokusområden 2019
Ärendebeskrivning: 

Presentation av vad vi genomförts under året utifrån de fokusområden för samverkan 2019 som

Umeåregionrådet beslutat.

Anteckningar
Karin presenterar fokusområden 2019.
Generellt positiva reaktioner på arbetet.
Bredden på aktiviteterna har varit mycket bra.

Presentationen bifogas.

Beslut
Regionrådet noterar informationen om fokusområden 2019.

Bilagor
Fokusområden 2019 rev.docx,  Pres fokusområden 2019-11-29_KA.pptx

5.    Ekonomisk uppföljning 2019
Ärendebeskrivning

Se underpunkter. Beslutad budget 2019 återfinns i bilaga (länk nedan).

Se anteckningar i underpunkter.

Bilagor
BUDGET 2019.pdf

5.1.    Information - Utfall tom oktober och prognos tom december 2019
Ärendebeskrivning

Beräknat överskott vid årsskiftet 2019/2020 är 911 000 kr. Se beskrivning i bilaga (länk nedan).

Beslut
Umeåregionrådet noterar informationen om utfall och prognos.

Bilagor
Prognos 2019.pdf
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5.2.    Beslut – hantering av överskott/underskott 2019
Ärendebeskrivning

Beräknat överskott vid årsskiftet 2019/2020 är 911 000 kr. 

Av dessa 911 000 kr är 500 000 kr den summa som reserverades i budget för eventuellt

kommande kostnader för det gemensamma PA-systemet. Eftersom inga medel har äskats från

nämnden under året återstår dessa. 

Kommunchefsgruppens förslag är att hela överskottet 2019 överförs till 2020 och budgeteras i

linje med nya fokusområden för samverkan 2020.

Beslut
Umeåregionrådet beslutar att hela överskottet 2019 överförs till 2020 och nyttjas som
gemensamma utvecklingsmedel i linje med nya fokusområden för samverkan 2020.

6.    Studieresa 2020 - tema och datum?
Ärendebeskrivning

Syftet med satsningen på Business Arena är att långsiktigt och gemensamt lyfta Umeåregionen

som en attraktiv region att investera i. Syftet är också att öka samarbetet mellan kommunerna när

det gäller marknadsföring av regionen, gemensam kompetenshöjning och öka chanserna att locka

investerare. 

Mot bakgrund av detta föreslår kommunchefsgruppen att den studieresa som URR önskat förslag

på går till Stockholm för att bland annat besöka Business Arena även där. 

Till business arena i Stockholm ingår fribiljetter till monterpersonal. I övrigt gäller fullpris per biljett.

Biljettkostnaden för 1 dag i Stockholm är 6995 kr st. 

Beräknad summa för biljetter, resa och logi till Business Arena i Stockholm är ca 370 000 kr. 

Möjligheter till andra studiebesök och möten i Stockholm kommer att undersökas om URR fattar

beslut om att delta vid BA i Stockholm den 16 el. 17 september 2020. 

Observera att programmet uppdateras löpande.

http://www.businessarena.nu/arenor/stock...

Åtgärder
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Kommunchefsgruppen uppdras återkomma med förslag på övriga besöksmål vid
resan till sthlm i samband med Business Arena.

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Umeåregionrådet beslutar att 2020 år studieresa går till Stockholm den 16-18
september samt att URR deltar en dag under mässan.

Kommunchefsgruppen uppdras återkomma med förslag på övriga besöksmål vid
resan.

Bilagor
Kostnadsberäkning besök Business Arena.docx

7.    Ekonomi 2020
Se beskrivningar och underlag i underpunkter.

Se anteckningar i underpunkter.

7.1.    Beslut – fördelningsnyckel 2020
Ärendebeskrivning

Umeåregionens fördelningsnyckel har uppdaterats med befolkningstal kvartal 3 2019. Se bilaga.

Beslut
Umeåregionrådet fastställer fördelningsnyckel 2020 enligt bilagt förslag.

Bilagor
Fördelningsnyckel 2020.xlsx

7.2.    Beslut – årsavgift 2020
Ärendebeskrivning

Kommunchefsgruppen föreslår att avgift 2020 ska vara 2 000 000 kr.

Beslut
Umeåregionrådet beslutar att avgiften år 2020 är 2 000 000 kr fördelat enligt
Umeåregionens fördelningsnyckel.
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7.3.    Beslut - Budget 2020
Ärendebeskrivning

Föreslagen budget utgår från att hela överskottet 2019 överförs till 2020 samt att avgiften är 2 000

000 kr. I föreslagen budget har kostnaden för resa till Stockholm i samband med business arena

inkluderats. Beroende av URR:s beslut om tema för resa kan budgeten behöva justeras. 

Det finns 1 168 000 kr att nyttja i linje med beslutade fokusområden 2020. Se förslag till budget i

bilaga.

Beslut
Umeåregionrådet godkänner förslag till budget 2020 och uppdrar
kommunchefsgruppen att göra justeringar efter faktiskt utfall vid årsskiftet.

Kommunchefsgruppen uppdras återkomma till URR första mötet efter årsskiftet med
förslag till hur utvecklingsmedlen kan nyttjas.

Bilagor
Budgetförslag 2020.pdf

8.    Fokusområden för samverkan 2020
Ärendebeskrivning

Kommunchefsgruppen har tagit fram förslag till nya fokusområden för samverkan 2020.

Se bifogad fil.

Anteckningar
Det konstateras att det URR fattar beslut om är de övergripande rubrikerna. I övrigt noteras att
flera av de föreslagna områdena 2020 redan är påbörjade eller kommer att behöva genomföras i
samtliga kommuner oavsett varför samordningsvinster finns om vi genomför dessa tillsammans.
Tex. säkerhetsskyddsanalys.

Beslut
Umeåregionrådet beslutar fokusområden för samarbete 2020 enligt bilaga.

Bilagor
Förslag Fokusområden för samverkan 2020.docx
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9.    Mötestider 2020
Ärendebeskrivning

Föreslagna datum för URR 2020 är: 

17-feb: Kvällsaktivitet kvällen före Business Arena Umeå

18-feb: Business Arena Umeå heldag 

8 april B-URR kl. 9-15  + URR: Budgetsamråd gemensamma nämnder samt URR

4-jun, kl. 9-15: URR

16-18 sept: Studieresa URR Business Arena Sthlm + andra besöksmål i närområdet

3 dec kl. 9-15: URR 

Utifrån planerad aktivitet vid Business Arena i Umeå den 18 februari (kvällsaktivitet 17 februari)

och önskemålet att göra en gemensam studieresa är kommunchefsgruppens förslag att inget

kommunstyrelseseminarium genomförs 2020. I stället föreslås att kansliet bjuds in för att informera

om Umeåregionen och det arbete som pågår vid respektive kommunstyrelse. 

Förslag till mötestider 2020 återfinns också i bilaga (länk nedan).

Beslut
Umeåregionrådet fastställer mötestider 2020 enligt bilagt förslag.

Kommunchefsgruppen uppdras att utifrån fastställda mötestider och fokusområden
för samverkan 2020 återkomma till URR med förslag till planering av tematiskt
innehåll vid respektive möte.

Bilagor
Förslag mötestider 2020.docx
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10.    Gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi
Föredragande: Åsa Ögren, Esam, kl 10-12 

Ärendebeskrivning

Vi URRs första möte i februari 2019 fattades beslutet att ta fram en gemensam Umeåregional

landsbygdsutvecklingsstrategi. Syftet med strategin skulle vara att skapa en gemensam regional

utgångspunkt för prioriteringar av framtida satsningar på utveckling i Umeåregionen. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga kommuners landsbygdsstrateger/eller motsvarande utsågs

av kommunchefsgruppen. Gruppen, kallad LBU-gruppen, anlitade genom Umeåregionens

kansli/Umeå kommun, Esam för framtagandet av strategin. Kommunchefsgruppen är styrgrupp i

arbetet. 

En första remissversionen av strategin levererades till LBU-gruppen den 15 november 2019 och

gruppens medlemmar svarar för remissarbetet i respektive kommun.

Tidplan

15 november - remissversionen delgavs LBU-gruppen

22 november - remissversionen går till URR (samt till kommunchefsgruppen)

29 november - URR ger inspel

1 december - sista dag för inspel/remissvar

5 december - LBU-gruppen träffar Esam för att gå igenom förändringar

12 december - Kommunchefsgruppen går igenom slutrapporten

Första URR efter årsskiftet - Färdigställd strategi presenteras

Åsa Ögren närvarar för att berätta om arbetet hittills och för att fånga inspel och synpunkter på

remissversionen av strategin från Umeåregionrådet. 

Remissversionen av den gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategin återfinns i bilaga (länk

nedan).

Anteckningar
Resonemang gällande strategin bör föras i respektive kommun. Eventuella inspel ska via
respektive kommunchef vara inlämnade till Lisa inför kommande kommunchefsmöte 12/12-2019.

Det konstateras att det återstår arbete för att färdigställa strategin. Arbetsgruppen och Esam
kommer att arbeta vidare med dokumentet. Det finns ingen brådska att få färdigt dokumentet och
arbetet kommer fortsätta efter årsskiftet.
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Beslut
Umeåregionrådet noterar informationen om landsbygdsstrategin.

Bilagor
Arbetsmaterial Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen 2019.pdf

11.    Lunch
12.00 - 13.00

12.    Samverkan för ökat byggande i Umeåregionen -
Bostadsbyggande och Byggindustrier
Start 13.00. Presentation av respektive verksamhet därefter panelsamtal.  

Föredragande: Anders Nordstrand Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Johan Hallberg på

Sveriges byggindustrier samt Fastighetsägarnas Christina Friberg

- Hur vi kan få fart på bostadsbyggandet i stort?

- Hur vi kan skapa byggande i mindre kommuner och utanför stadskärnan i Ö-vik och i Umeå.

- Vad kan vi som kommuner göra? 

- Bör vi göra något annorlunda, bör vi jobba som region på ett bättre sätt m.m. 

- Hur kommer ungdomar in på bostadsmarknaden?

Anteckningar
Fundera på vad som finns? Finns det en brist? I så fall vad?
Är det en brist eller finns det ett behov av ökad rörlighet?
Kan småhus vara ett alternativ? Det är en attraktiv boendeform som ökar.

Typgodkännande av hus borde spara tid i kommunerna. Har en kommun godkänt en ansökan bör
inte övriga kommuner behöva pröva ett liknande ärende.

Förslag att Umeåregionen går ihop och lämnar ett gemensamt förslag. Här ska det byggas, här
finns det detaljplan, vad vi vill utveckla.

• Bygga hus som är möjliga att flytta för att få attraktivare bostäder.
• Viktigt att vi nyttjar de kanaler som finns. Vi måste vara mera proaktiva.
• Bjuda in aktörerna för att se platsen. Inte bara en plats på kartan.
• Nedskrivningsfrågan tittas på i nämnden. Kommuninvest pratar idag om gröna
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lån och sociala frågor.
• Våra bolag kan samverka för att bli starkare.
• Önskan att kommunerna ansluter till arbetet med hållbarhetsfrågor.
• Vid upphandlingar vore det önskvärt att den som ska bygga ska uppvisa en

plan på kollektivavtal mm. Att de ska visa på vad som är viktigt för dem.
• Kostnaden för tillgänglighet ökar.
• Ibland måste allmännyttan gå före för att de privata aktörerna ska våga

investera.
• Nedskrivningar ett problem.
• Ta bort särkrav. De flyttas idag bara runt.
• Viktigt att kommunerna ser till att det finns byggbar mark långt fram i tid för att

öka attraktiviteten vid eventuella etableringar.

13.    Övriga frågor

Anteckningar

Biosfär
Johan Söderling informerar om Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka. Området omfattar
Laisälven, Vindelälven och Umeälvens avrinningsområden samt kommunerna Arjeplog, Sorsele,
Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Rekommendationen är att ta del av vad som är gjort och
följ utvecklingen.

Bredband
Mathias lyfter bredbandsproblematiken. Vad kan vi göra gemensamt för att det ska hålla för
framtiden? En viktig infrastrukturfråga.

14.    Nästa möte
Om mötestider 2020 godkänns: Business Arena Umeå 17-18/2-2020

Beslut
Nästa Umeåregionråd ser i samband med Business Arena i Umeå 17-18/2-2020.

15.    Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Beslut
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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