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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

  

 

 

 

Regionrådet 
 
Dag  2016-09-09 
 
Avsatt tid  09:00-15:00  

09:00, Regionrådsmöte  
 12:00 Lunch  

 
Nämnd i direkt anslutning till regionrådsmötet 
 

Plats  Vindeln, hotell forsen 
 
Beslutande Ingemar Nyman, Bjurholms kommun  

Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordf. 
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 
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 
 
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 
 

Externa deltagare punkt 4 
 Enar Jonsson och Lovisa Carneland, URnära förening 
 Emmy Sundin, Umeå kommun 
 

Punkt 5 
Inger Olofsson, renhållningschef, Vännäs kommun 

  
Punkt 6 
Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör, länsstyrelsen 
Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingmottagning 
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1. Mötets öppnande 

2. Föregående minnesanteckningar 

3. Information från kansliet 

 

3.1 Ekonomisk uppföljning, skriftlig information 

3.2 Extra KS-seminarium 17-18 november  

4. UR-nära – information och dialog  

5. Avfallshantering - information 

6. Integration och flyktingmottagning 

7. Mötestider 2017 

8. Övriga frågor 

9. Mötet avslutas 
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1. Mötets öppnande 

Madelaine Jakobsson var ordförande. Mötet öppnades och 2 övriga frågor anmäldes.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilagor:   2) RR_anteckningar_20160617 

Ärendebeskrivning 

Föregående minnesanteckningar gås igenom. Ev. justeringar görs.  

 

Beslut:  
Minnesanteckningar från regionrådsmöte 2016-06-17 godkänns.  
 

 

 

3. Information från kansliet 
   

3.1. Ekonomisk uppföljning, skriftlig information 
 

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg  

Bilagor:  -  
 
Anteckningar 
Informationen hade gått ut med handlingarna och gavs skriftligt. Lisa Andersson Lindberg 
meddelade att det som i rapporteringen är angivet som ”Resultat tom aug 2016” ska vara 
”Återstående budget tom 2016”.  
 
Föregående års överskott har gått till införande av gemensamt PA-system.  
 
Ärendebeskrivning  
Det ekonomiska läget presenterades för kommunchefsgruppen 2016-09-01. 
 

 
 
Umeå kommun har ändrat arbetssätt vad gäller intern fakturering. Detta innebär att vissa 
kostnader som tidigare varit synliga i den gemensamma budgeten nu mer är överflyttade 
till andra kostnadsställen och är därför inte synliga i Umeåregionens budget.   
 
En ny struktur för rapportering av ekonomiskt läge kommer att tas fram av kansliet 
tillsammans med ekonomicontroller i Umeå. Kontakta kansliet för detaljerade uppgifter ur 
ekonomisystemet.  
  

Återstående budget aug 2016 

Återstående budget aug 2016 
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3.2. Extra KS-seminarium 17-18 november  
 
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg  

Bilagor: -  

 

Anteckningar 

Lisa Andersson Lindberg informerade kortfattat muntligt om det planerade 

kommunstyrelseseminariet. Informationen hade också gått ut skriftligt med handlingarna. 

Inga synpunkter gavs. 

 

Ärendebeskrivning   

Vid föregående regionrådsmöte beslutade Regionrådet att ett extra 
kommunstyrelseseminarium på temat bildande av storregion ska hållas hösten 2016. 
  

Datum:  17 – 18 november 
 
Tid:  Lunch till lunch med övernattning 
  
Huvudtalare:  Håkan Brynielsson deltar den 17 november 
 
Plats:  Örnsköldsvik 
 
Inbjudna: Samtliga ordinarie ledamöter i kommunstyrelserna samt kommunchefer 

bjuds in. Om ordinarie ledamot inte kan delta kan ersättare närvara.  
 
Kostnader:  Umeåregionens kansli står kostnader för:  

- Konferens 
- Kost och logi 
- Samordnad resa för de som önskar mellan Umeå-Örnsköldsvik och 

Örnsköldsvik-Umeå 
- Eventuella kostnader för föredragande 

 
Respektive kommun står för övriga kostnader och egna resor.  

 
 
Program:  Kommunchefsgruppen har utsett en grupp av tjänstepersoner som 

kommer att sätta programmet. Programmet kommer att innehålla 
fördragningar om aktuellt läge i frågan och också utrymme för samtal. 
Håkan Brynielsson är inbjuden som föredragshållare den 17 november, 
eftermiddag.  

 
 
Anmälan:  Information om anmälan kommer senare. Notera datumen.  
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4. UR-nära – information och dialog  
Föredragande:  Enar Jonsson och Lovisa Carneland 

Bilagor:  160909 URnära ideell förening presentation regionråd.ppt  

 

 

Beslut 

Regionrådet beslutar genom Umeåregionens kansli framföra följande önskemål till URnära ideella 

förening:  

 Att föreningen under återstoden av 2016 och under 2017 fokuserar på att få till stånd en 

programändring och genom detta en Leader-liknande budget och ett arbetssätt som 

möjliggör för lokala aktörer att söka projektmedel för egna utvecklingsprojekt. 

 

 Att en ny skriftlig framställan, inklusive budget och finansieringsförslag, avgränsad till år 

2017 sänds till kommunerna. Önskemålet är att denna skrivning tar upp den information 

som framgick muntligt vid presentationen samt tar hänsyn till Regionrådets önskemål om att 

få till stånd en programändring.  

 

 Att denna nya framställan ersätter tidigare skrivningar från föreningen som inkommit till 

kommunerna. Detta för att eliminera risken för oklarheter kring vilken förfrågan och vilket 

underlag som ligger till grund för kommunernas beslut.  

 

 Att kommunerna under återstoden av 2016 och under 2017 ges möjlighet att ta ställning till 

medfinansiering av pågående projekt (SKUR) och/eller projekt som kommer att tas fram av 

URnära ideella förening. Detta i väntan på en möjlig Leader-liknande budget för finansiering 

av småskaliga lokalt förankrade utvecklingsprojekt. Förfrågan om medfinansiering av projekt 

skickas till kommunerna tillsammans med projektplan, projektansökan och projektbudget 

samt ärendebeskrivning och förslag till beslut. 

 

Anteckningar  

Representanter från URnära ideella förening var inbjudna för att presentera aktuellt läge 

gällande URnära ideella förenings verksamhet och svara på frågor angående de 

förfrågningar om medfinansiering som sänts till kommunerna. Enar Jonsson och Lovisa 

Carneland närvarade.  

 

Enar och Lovisa berättade bland annat att URnära utgör ett godkänt men inte prioriterat 

leaderområde, att det är medlemmarna som äger föreningen och att allt arbetet utgår från 

den strategi som tagits fram.  

 

Representanterna från föreningen informerade också kortfattat om de projekt man arbetar 

med.  

 

SKUR, (Samverkan och kompetensutveckling inom Umeåregionen) har beviljats medel 

från Landsbygdsprogrammet. Under 2016 har URnära nyttjat de överskjutande medlen 

från Leader URnära för bland annat medfinansiering av SKUR. SKUR har beviljats stöd i 7 

år med beslutas årligen utifrån Länsstyrelsens tilldelade budget. För SKUR krävs beslut om 

kommunal medfinansiering för en fortsättning.  

Utöver SKUR redogjorde URnära för vilka ansökningar de arbetar med: 
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o Ansökan till Tillväxtverket om lokala servicepunkter 

o Ansökan om nya jobb på landsbygden (Landsbygdsprogrammet) 
o Ansökan till Botnia Atlantica, turism… Österbotten… 

o Ansökan om besöksanledningar längs de 8 större vattendragen. 
Förlängning av Umeåregionens älvdalar 

 

Lovisa och Enar förde fram att det krävs likvida medel i föreningen när ett projekt är beviljat 

eftersom redovisning av projekt sker på upplupna kostnader och att utbetalningar sker i 

efterhand. Föreningen behöver därför medfinansieringsintyg för de projekt föreningen tar 

fram och ansöker om finansiering för. Önskemålet är att kommunerna reserverar medel för 

finansiering av föreningens projekt och att reserverad medfinansiering betalas ut under 

förutsättning att projektet beviljas externa projektmedel.   

 

Vidare informerades Regionrådet om att man arbetar tillsammans med de andra Leader-

områdena som inte prioriterats för att hitta alternativ finansiering för Lokalt ledd utveckling 

genom Leadermetoden. Det finns enligt Lovisa och Enar hopp om att få till en 

programändring som ska öppna möjligheter för lokala krafter att få finansiering för lokala 

utvecklingsprojekt med det underifrånperspektiv som karaktäreriserar lokalt ledd utveckling 

genom leadermetoden.   

 

Regionrådets medlemmar är angelägna om att hitta en finansieringslösning som ger dem 

som bor och verkar i ett område möjlighet att söka ekonomiskt stöd för egna 

utvecklingsprojekt på det sätt som var möjligt föregående Leader-period. 

 

Regionrådet underströk också att kommunerna är mycket positiva till, och nöjda med, det 

arbete som bedrevs inom Leader URnära och att ett liknande arbetssätt är önskvärt också 

denna programperiod.  

 

Regionrådet tackade för en bra och informativ föredragning. 

 

Presentationen hade inte gått ut med handlingarna innan mötet men skickas ut med 

anteckningarna. Se bilaga.  

 

Anteckningar diskussion efter föredragning 

Regionrådet konstaterade efter föredragningen att den information som framkom vid den 

muntliga presentationen inte tydligt har framgått i tidigare skrivelser som inkommit från 

URnära ideella förening. Regionrådet uppfattade att föreningen önskar att respektive 

kommun reserverar medel för de projekt som föreningen arbetat fram och ansöker om 

medel för. Dessa reserverade medel betalas ut till föreningen först efter det att projekten 

godkänns och beviljas externa medel.  

 

Regionrådet konstaterade att de projekt som URnära föreningen skriver fram bör 

behandlas på samma sätt som alla andra projekt som kommunerna får förfrågan om att 

medfinansiera. Den typ av projekt som kommunerna önskar är av den typ som kunde 

beviljas medel föregående programperiod.  

 

Den viljeinriktning som Regionrådet enades om var att försöka hitta 

finansieringsmöjligheter och arbetssätt som ger dem som verkar lokalt möjlighet att söka 

ekonomiskt stöd för mer småskaliga utvecklingsprojekt på det sätt som var möjligt 

föregående Leader-period. Regionrådet slöt sig därför till att det som är av störst intresse 

för kommunerna är att få till stånd en programförändring under återstoden av 2016 samt 
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under 2017.  

 

Mot bakgrund av detta önskar kommunerna ta ställning till ett upplägg och en finansiering 

av föreningens arbete för att få till stånd en programändring under år 2016 och 2017.  

 

I avvaktan på en sådan programändring bör kommunerna ges möjlighet att ta ställning till 

de projekt som är igång eller planeras av URnära ideella förening. Om URnära, under 2016 

och/eller 2017, önskar avsiktsförklaringar (”letter of intent”) eller medfinansiering från 

kommunerna i enskilda projekt som URnära ideella förening tagit fram ska förfrågan 

skickas till kommunerna tillsammans med projektplan, projektansökan och projektbudget 

samt ärendebeskrivning och förslag till beslut.  

 

5. Avfallshantering  
Föredragande: Inger Olofsson 

Bilagor:  

 

Anteckningar 
Inger Olofsson, Vännäs, närvarade för att informera om vad som hänt sedan senaste 
regionrådsmötet där information om utsortering av matavfall gavs. 
 
Inger informerade om att de tjänstepersoner som ingår i samarbetsgruppen kommer att ta 

fram ett gemensamt beslutsunderlag.  

 

Förväntade kostnader vid en eventuell gemensam upphandling efterfrågades. Inger 

Olofsson erbjöd sig ta fram underlag från andra kommuner och regioner som gjort liknande 

upphandlingar och där avstånden mellan hushållen är jämförbara. Eventuella analyser av 

förväntade effekter och förväntade kostnadsförändringar görs i respektive kommun.  

 

Regionrådet resonerade kring de vinster för miljön utsortering av matavfall kan ge. Det 

konstaterades att miljömål är tagna och att hantering av matavfall och annat 

återvinningsbart material är en viktig fråga för en hållbar utveckling.  

 

Inger ställde frågan om ifall det är av intresse att göra en kortare studieresa för att titta 

närmare på det arbete som bedrivs i Härnösand kommun. Inger Olofsson uppdrogs skicka 

ut en doodle-länk för att hitta ett datum under hösten 2016 som passar bäst för ett sådant 

studiebesök.  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunerna gjorde en gemensam upphandling avseende insamling av hushållsavall med 
start 2013-03-01. Avtalet löper till och med 2018-02-28. En förlängning på två (2) år är 
möjligt och det ska då meddelas entreprenören senast 2016-08-31. 
 
Kommunerna är överens om att förlänga i två (2) år. De har entreprenadmöte med Allmiljö 
den 31 augusti där de lämnar sina svar. 
 
Inför kommande upphandling som behöver påbörjas under 2017 så bör kranskommunerna 
fatta beslut om de vid nästa upphandling ska påbörja sortera ut sitt matavfall. 
Tjänstemännen ska under hösten lämna tjänsteskrivelse till politiken för ett utlåtande om 
man är positiv och ev. vad politiken vill ha för uppgifter.  
 
Ett skarp besked måste lämnas under början på 2017 för att man tillsammans ska kunna 
påbörja arbetet med information, upphandlingar m.m. Detta gavs som en kort information 
vid Umeåregionrådets möte i juni 2016. 
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6. Integration och flyktingmottagning  
Föredragande: Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör länsstyrelsen i Västerbotten 

Bilagor: -  

 

Anteckningar 

Lars-Göran Brandt hade bjudits in att ge en kortfattad samlad bild av situationen 

beträffande flyktingmottagning i riket och i kommunerna.  

 

Bland annat informerade Lars-Göran Brandt om att antalet ensamkommande barn och 

flyktingmottagandet i stort har minskat jämfört med föregående år. Nya kommuntal kommer 

att meddelas kommunerna inom kort och Lars-Göran visade de preliminära siffrorna. Se 

vidare bilaga.  

  

7. Mötestider 2017 
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilagor: -  

 

 

Beslut: Mötestiderna för 2017 fastslogs.  

 

 

Anteckningar 

Regionrådet fastslog mötestider 2017 enligt nedan.  

 

        Datum och klockslag 

Regionrådsmöte möte 1 on 2017-02-08 09:00 - 15:00 ink nämnd 
KS seminarium vår 17  to 2017-03-16 09:00 - 15:00 
Regionrådsmöte möte 2  to 2017-05-24 09:00 - 15:00  
Regionrådsmöte 3 on 2017-08-30 09:00 - 15:00 
Aktivitet med Regionrådet, 25-26 oktober on 2017-10-25 - to 2017-10-26  
Regionrådsmöte möte 4  on 2017-11-29 09:00 - 15:00 ink nämnd 

 

 

8. Nästa möte 
 

KS-seminarium  

Datum 17-18 november 

Tid lunch-lunch 

Plats  Örnsköldsvik 

 

Regionrådsmöte  

Datum 9 december 

Tid 09:00-15:00, ink nämnd 

Plats Beslutas  

 

 

file://///ad.umea.se/DFS/Gemensam/SLK/ALLA/KOMMUNLEDNINGSSTABEN/Umeåregionen/Möten/Regionråd/RR%202016/RR%202016-06-17/6)%20Dialogworkshop%20personalchefsgruppen.pdf
file://///ad.umea.se/DFS/Gemensam/SLK/ALLA/KOMMUNLEDNINGSSTABEN/Umeåregionen/Möten/Regionråd/RR%202016/RR%202016-06-17/6)%20Dialogworkshop%20personalchefsgruppen.pdf
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9. Övriga frågor 

9.1 Undertecknande av projektansökan – NIS 
De kommuner som deltar i projektet NIS (näringsliv i samverkan) undertecknade 
projektansökan.  

 
9.2 Upphandling av växel/telefonitjänst 
Information efterfrågades angående den upphandling som genomförts avseende växel och 
telefoni. Magnus Haglund rapporterade kortfattat om processen. Det konstaterades att 
återkopplingen till kommunerna efter den genomförda upphandlingen inte har varit så tydlig 
som hade varit önskvärt.  

 

10. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades före lunch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
Lisa Andersson Lindberg 

 

 


