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Regionrådet 
 

Dag  2015-05-27 

 

Tid  13.00 – 16.30 

 

Plats  Arbetsförmedlingens lokaler, Skolgatan 45, Umeå  

 

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 
Margareta Rönnblom, Umeå kommun (särskilt uppdrag integration) 

  
Övriga deltagande                       Håkan Wretling, Bjurholms kommun 

Helen Sundström Hetta, Nordmalings kommun 
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun 
Jonas Jonsson, Umeå kommun 
Johan Gammelgård, Umeå kommun 
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun 
Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun 
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 

  
Externa föredragande                 

Carola Larsson 
Tomas Holmberg 
Lars-Göran Brandt 
Anders Hahlin  
Inga-Lill Nordström 
Emma Anderbom  
Johan Sandström 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Flyktingmottagning i Umeåregionen  

3. Ökad flyktingmottagning – reviderad överenskommelse 

4. Föregående minnesanteckningar 

5. Ekonomisk uppföljning 

6. Upphandling av nytt lönesystem och eventuellt bildande av gemensam nämnd 

7. Begäran om ökade ramar från ÖFUR. Hur ställer sig kommunerna? 

8. Projekt - BeGreen slutrapport  

9. Projekt – Näringslivsutveckling i samverkan 

10. Projekt – Effekt  

11. RR Studieresa 2015 

12. Övriga frågor 

13. Mötets avslutande  
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13.00 1.  Mötets öppnande 

 Ordförande Hans Lindberg förklarade mötet öppnat.  

 
 2.  Samverkande aktörer - Flyktingmottagning i Umeåregionen  

 Bilagor:  2) PPT LST, 2) Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft; 2) Etablering; 2) 

AF Umeå samt Umeå kranskontor, 2) PPT Migrationsv 2015-05-27, 2) 

Regionråd 27 maj 

  

Ärendebeskrivning 

Styrgruppen för projektet Kapacitetsutveckling samt för arbetet för en gemensam 

integrationsstrategi initierade, vid styrgruppsmötet den 1 april 2015, en träff med 

migrationsverket, arbetsförmedlingen och länsstyrelsen i Västerbotten.  

 

Syftet var att ge de olika aktörerna tillfälle att mötas, delge varandra information om 

respektive aktörs uppdrag samt att diskutera samverkan.  

 

Inga-Lill Nordström inledde med att beskriva den reform som genomfördes 2010 och 

övergripande visa komplexiteten i frågorna om mottagande och etablering. 

 

Carola Larsson, chef AF i Umeå beskrev därefter bland annat arbetsförmedlingens roll 

och statistik över de etableringsinsatser som görs. Arbetsförmedlingen ansvarar sedan 

december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Uppdraget är att underlätta och påskynda vägen till egen försörjning genom arbete, 

studier eller annan sysselsättning. Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med 

personen i etableringsuppdraget en individuell etableringsplan. Larsson presenterade 

färsk statistik. Se presentationen, bilaga.  

 

Tomas Holmberg, Migrationsverket mottagningsenheten Skellefteå närvarade också för 

att presentera Migrationsverkets roll och uppdrag. Holmberg presenterade också statistik 

som visar att Sverige fortsätter att vara ett av de länder i Europa som tar emot flest 

asylsökande. En utgångspunkt för migrationsverkets uppdrag är att utifrån de mänskliga 

rättigheterna värna möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige.  

Människor som söker skydd i Sverige är välkomna i enlighet med de konventioner som 

Sverige anslutit sig till och vår egen lagstiftning. 

 

Lars-Göran Brandt, länsstyrelsen, tog vid och presenterade länsstyrelsens uppdrag.  

Länsstyrelserna förhandlar om mottagande, verkar för att främja samverkan och bygga 

stödjande strukturer, fördelar utvecklingsmedel och följer upp kommunernas 

mottagande. Brandt visade att Västerbottens län ligger lägre i antal mottagna per 1000 

invånare än snitt i riket. I Västerbottens län ligger Umeåregionens kommuner, och då 

främst Umeå, lågt i mottagandet jämfört med övriga kommuner.  

 

Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingmottagning, presenterade det kommunala 

ansvaret. Några av ansvarsområdena rör mottagande och bostadsförsörjning, att vid 

behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning, undervisning i sfi och annan 

vuxenutbildning. Utöver detta gäller det kommunala ansvaret beträffande skola, 

förskoleverksamhet, barnomsorg etc. också nyanlända. Samhällsorientering är en 

lagstadgad skyldighet och sköts gemensamt i Umeåregionens kommuner.  

 

Anders Hahlin, chef Af, kranskommunerna, gjorde en presentation av arbetet med lokala 

överenskommelser, LÖK. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för de 

lokala överenskommelserna och de lokala överenskommelser träffas mellan aktörer som 

har betydelse för de nyanländas introduktion i kommunen. Syftet är det att genom 

samordnade insatser hjälpa individen att, utifrån sina förutsättningar, snabbt komma in i 
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samhället. 

 
14.15 3.  Ökad flyktingmottagning – reviderad överenskommelse 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström 

Bilaga:  3) Beskrivning av nuläge för avtal och ekonomiska effekter av en ev. 

avsaknad av överenskommelse för flyktingmottagning inför 2016 

 

Beslut 

Regionrådet beslutar föreslå kommunerna (exkl. Örnsköldsvik) att en ny gemensam 

överenskommelse med Länsstyrelsen i Västerbotten om mottagande och bosättning av 

nyanlända invandrare tecknas.  

 

Regionrådet beslutar remittera frågan om antalet anvisningsbara platser i den nya 

överenskommelsen till den politiska styrgruppen för integrationsstrategi och 

kapacitetsutveckling. Samråd bör ske innan sommarsemestrarna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Vid årsskiftet 2011/2012 skrev regionens kommuner under en överenskommelse om 

mottagande av nyanlända. Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan sägas upp tre 

månader före ett årsskifte.  

 

Länsstyrelsen har under de senaste åren haft en dialog med Umeåregionen om såväl 

kommunernas bristande måluppfyllelse i antalet mottagna men också påtalat behovet av 

att öka antalet mottagna och revidera den nu gällande överenskommelse.  

 

Idag har överenskommelsen ett högt flextal samt att den omfattar såväl självbosättare 

som anvisningsbara utifrån tidigare gällande riktlinjer. En ny överenskommelse skulle, 

enligt önskemål från länsstyrelsen, innebära att flextalet försvinner samt ett ökat 

åtagande för kommunerna om att ta emot fler nyanlända. Vidare skulle den nya 

överenskommelsen endast beröra de anvisningsbara. Självbosättare bosätter sig på egen 

hand och bör därför inte ingå i en överenskommelse, vilket även SKL stödjer. 

 

Frågan har lyfts från Länsstyrelsen de senaste två åren om att de önskar säga upp den nu 

gällande överenskommelsen och förhandla fram en ny utifrån rådande behov. De har 

ännu inte vidtagit denna åtgärd men utifrån att frågan har lyfts vid ett flertal tillfällen 

samt att vi vid dags datum ännu står långt ifrån ett mottagande som motsvarar vårt avtal 

bör vi ha en beredskap på vad vi ska göra om detta sker innan den sista september.  

 

Regionrådet var enigt om en gemensam överenskommelse med länsstyrelsen är 

önskvärd. Alternativet, att samtliga tecknar egna överenskommelser med länsstyrelsen, 

sågs inte som en bra lösning. Dock diskuterades antalet anvisningsbara platser för 

nyanlända. Länsstyrelsen har föreslagit sammanlagt 480 platser för Umeåregionens 

kommuner (exkl. Örnsköldsvik). Läget är ansträngt när det gäller bostäder i 

kommunerna. Vikten av att överenskommet antal platser är realistisk lyftes från flera 

medlemmar i Regionrådet.  

 

Frågor som diskuterades var om det är möjligt att i överenskommelsen skriva in ett nytt 

flextal, om det nya högre antalet är förhandlingsbart, om antalet är ett strävansmål och 

hur vi ska förhålla oss gentemot varandra om en av kommunerna inte lyckas uppnå det 

överenskomna antalet mottagna. Regionrådet ser det som viktigt att antalet i 

överenskommelserna är realistiska.  

 

Frågan om antalet anvisningsbara platser i Umeåregionen remitteras till styrgruppen för 

integrationsstrategi och kapacitetsutveckling. Samråd bör ske innan sommarsemestrarna.  
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I frågan har också de ekonomiska konsekvenserna om en överenskommelse inte tecknas 

beaktats. Se bilaga. 

 
 4.  Föregående minnesanteckningar 

 Föredragande:  Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  RR 150225 anteckningar 

 

Beslut 

En justering avseende felaktigt datum gjordes. I övrigt noteras minnesanteckningarna 

från Regionrådets möte 2015-02-25. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2015-02-25 gicks igenom. Ett felaktigt 

datum i anteckningarna justeras. Detaljerad budget samt frågan om avtal för samarbetet 

kommer att lyftas på kommunchefsgruppens möte 2015-06-10.  

 
 5.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga: 

  

-  

Beslut 
Den ekonomiska informationen per 2015-03-31 noteras. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Per 2015-03-31 redovisar kansliet ett överskott med 216 600 kr och 

flyktingmottagningen ett överskott med 32 300 kr. 

 

Detaljerad budget kommer att lyftas vid kommunchefsmöte 2015-06-10.  

 
 6.  Upphandling av nytt lönesystem och ev. bildande av gemensam 

lönenämnd 

 Föredragande: Magnus Haglund 

Bilaga:  6) Förslag till avtal 150518ca 

6) Förslag till reglemente 150518ca,  

6) Slutrapport Analys av driftsform för nytt HR-system v 1.0 

6) TG4_TG5 Styrgruppsmöte Analys av driftsform för nytt HR-system 

151105 v 1.1 

 

Beslut 

Kommunchefsgrupens medlemmar uppdras se till att underlag och reglemente tas för 

beslut i respektive fullmäktige om bildande av gemensam nämnd för drift och 

förvaltning av HR-system.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Magnus Haglund föredrog ärendet. Det konstaterades att en rad beslut kommer att 

behöva fattas för att den gemensamma upphandlingen ska kunna genomföras. Bland 

annat kommer beslut behöva fattas om vilken kommun som ska vara värdkommun och 

vilken kommun som ska skriva fram avtal och reglementen. Beslut beträffande 

metakatalog, anslutning i ACnet är också frågor som behöver beredas och beslutas.  

 

Regionrådet beslutade enligt förslag uppdra Kommunchefsgruppen att fatta erforderliga 

beslut för att genomföra upphandlingen och för att färdigställa underlag för beslut i 
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respektive fullmäktige.  

 
 7.  Begäran om ökade ramar från ÖFUR. Hur ställer sig kommunerna? 

 Föredragande:  

Bilaga:  7) Protokoll 2015 04 direktjusterad 

 

Beslut 

Frågan om begärda ramökningar på grund av ökade kostnader för Överförmyndarna i 

Umeåregionen återremitteras till verksamheten. Verksamhetschefen uppdras kontakta 

kommunerna för information om orsaker till ökningarna samt föra att tydliggöra vilket 

år som avses.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Överförmyndarnämnden har 2015-04-08 beslutat begära ramökningar på grund av 

utökade kostnader för Överförmyndarna i Umeåregionen enligt fördelningsnyckel.  

 

Bakgrunden till beslutet är enligt protokoll (bilaga) att antalet ärenden har ökat och 

verksamheten har fått utökat åtagande på grund av lagändring 2015-01-01. Viss del av 

utredningsansvaret i samband med ansökningar av godmanskap har överförts från 

tingsrätten till överförmyndarnämnden. För att klara denna förändring har kontoret 

anställt ytterligare en årsarbetare.  

 

På grund av ökning av komplicerade ärenden finns även behov av utökning av 

Kommunens Förvaltarenhet.  

 

Avgifterna till ÖFUR har inte justerats sedan införandet av det gemensamma 

förvaltningskontoret. 

 

Regionrådet diskuterade frågan och konstaterade att beskrivningar av bakgrund och 

orsaker till kostnadsökningarna ska presenteras för respektive kommun. Frågan 

återremitteras därför till verksamhetsansvarig för det gemensamma 

överförmyndarkansliet i Umeåregionen. Regionrådet önskar också förtydligande 

avseende vilket år som avses.  

 
 8.  Projekt – BeGreen slutredovisning 

 Föredragande: Johan Sandström 

Bilaga:  8) Be Green Regionrådet 

Informationsärende 

 

Ärendebeskrivning 

Projektkontoret Be Green Umeå har mellan 2010 och 2015 drivit ett projekt i 

Umeåregionen om hållbart resande och boende som har kallats Green Citizens of 

Europe. Projektets övergripande syfte har varit att utveckla och testa nya och innovativa 

idéer som gör det lättare och roligare för invånarna i regionen att leva mer hållbart.  

 

Tidigare projektmedarbetare Johan Sandström närvarade för att slutrapportera projektet.  

Projektet har uppnått de satta målen i projektet. Den utvärdering som har gjorts. Bland 

annat har 15 000 personer börjat återvinna, minska sin energiförbrukning och börjat resa 

mer hållbart som en direkt effekt av projektet.  

 

Regionrådet tackar för föredragningen.  

 
 9.  Projekt - Näringslivsutveckling i samverkan 

 Föredragande: Representant från näringslivschefsgruppen + Emma Andrebom  

file:///C:/Users/Lisand03/Desktop/regionrådet%202015/Protokoll%202015%2004%20direktjusterad.docx
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Bilaga:  9) Pres_projekt_20150526 

Beslut 

Regionrådet beslutar att ansökan avseende näringslivsutveckling sänds in igen, under 

förutsättning att respektive kommun fattar beslut om deltagande. Justeringar för att 

inkludera Umeå och Örnsköldsviks kommuner i projektet ska göras.  

 
 

Ärendebeskrivning 

Projektet Näringslivsutveckling i samverkan fick inte medfinansiering från Region 

Västerbotten. Utifrån dialog, inom framförallt näringslivsarbetsgruppen och med 

tilltänkta projektägaren, togs beslut att dra tillbaka ansökan från Tillväxtverket och 

undersöka möjligheten att söka på nytt.  

Torsdag 2015-05-21 möter näringslivsarbetsgruppen handläggare på Region 

Västerbotten för feedback på ansökan och för att tydliggöra motiv till utebliven 

medfinansiering. Direkt därefter möts näringslivsarbetsgruppen för diskussion kring 

nästa steg i processen. Feedback från Tillväxtverkets handläggare kommer att ges efter 

2015-05-26.  

Föredragande beskrev processens nuläge och resultatet av mötet med handläggaren på 

Region Västerbotten. Regionrådet resonerade kring möjligheterna att gå in med samma 

ansökan nästa sökomgång.  

 

Regionrådet diskuterade Umeå och Örnsköldsviks deltagande. Johan Gammelgård 

uppdrogs se över Umeå kommuns möjligheter att delta i ansökan.  

 

Se vidare bilaga. 

 
 10.  Projekt – Effekt  

 Föredragande: Emma Anderbom 

Bilaga:  9) Pres_projekt_20150526 

Beslut 

Turismprojektet Effekt beslutas av Regionrådet kvarstå enigt ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbottens beslutade 2015-04-22 om lägre medfinansiering än vad som sökts 

till turismprojektet Effekt. Bjurholms kommun valde efter beskedet att kliva av 

projektet. En dialog kring olika handlingsalternativ har genom turistarbetsgruppen förts 

med, och mellan, kommunerna och med företagen inom River Country. En kompletterad 

ansökan med reviderad budget utifrån nya förutsättningar sändes till Tillväxtverket 

2015-04-30. Detta för att behålla projektet i denna ansökningsomgång. Möjligheten att 

helt dra tillbaka ansökan finns kvar. 

Den totala projektbudgeten för projektet uppkommer nu till maximalt ca 7,5 mkr istället 

för ursprungliga 12 mkr genom de förändringar som skett. Tänkt personalresurs är nu 

2,0 tjänster, varav projektledare 1,0 och resursför för bl.a. River Country 1,0. Jämfört 

med senast framtagna budgetförslag har 0,5 tjänst som projektmedarbetare tagits bort 

som en följd av att budgeten krympt med ca: 0,5 mkr då Bjurholm inte deltar.   

Emma Anderbom beskrev processens nuläge och resultatet av återkoppling från 

tillväxtverket samt från den dialog i turistarbetsgruppen som föregick regionrådsmötet.  

 

Regionrådet diskuterade möjliga handlingsalternativ och slöt sig till att Umeåregionen 
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ligger kvar med ansökan och att projektet bedrivs utifrån reviderad budget.  

 
  

 11.  RR Studieresa 2015 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  -  

Beslut 

Kommunchefsgruppen uppdras att tillsammans med kansliet överväga och besluta om 

behovet av deltagande av ytterligare tjänsteperson med specifik kompetens inom temat 

för Regionrådets resa till Berlin.   

 

 

Ärendebeskrivning 

Vid Regionrådets möte 2015-02-25 beslutades att studieresan 2015 ska gå till Berlin. 

Förslaget är bl.a. att studera integrationsarbetet i staden mot bakgrund av att de stora 

flyktingströmmarna i Europa och att Tyskland jämte Sverige tar emot flest flyktingar 

inom EU.  

 

Kansliet har i uppdrag att tillsammans med kommunchefsgruppen ta fram förslag till 

program. Vid tidigare gjorda resor har tjänstepersoner med specifik kunskap inom 

resans tema deltagit i utformandet av program samt också vid själva resan. Syftet har 

varit att utifrån det lokala arbetet hålla ihop programmet och på plats föredra för såväl 

Regionråd som externa deltagare i frågor som rört resans tema. Det har bedömts som 

värdefullt för att tjänsteperson(er) med kompetens inom det specifika området har 

funnits tillgänglig för att fånga Regionrådets resonemang och frågeställningar på plats.  

 

Mot bakgrund av detta beslutade Regionrådet uppdra Kommunchefsgruppen och 

kansliet att bedöma behovet av att involvera ytterligare tjänsteperson, utöver kanslichef, 

vid Regionrådets resa till Berlin.  

 

Årets tema:  Integration  

Resmål:  Berlin, Tyskland 

Datum:  1-4 oktober 2015 

 
 12.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor lyftes. 

 
 13.  Nästa möte 

 Nästa möte sker under Regionrådets resa till Berlin 1-4 oktober 2015. 

 
 14.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 


