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Bjurholm 
Nordmaling 
Robertsfors 
Umeå 
Vindeln 
Vännäs 
Örnsköldsvik 

 
 
 
 
Regionrådet 
 
Dag  2016-12-09 
 
Avsatt tid  10.10 - 15:00  

 12:00 Jullunch  
 

Plats  Umeå folkets hus (lokal skyltas i foajén)  
 
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 

 
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 -  
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Dagordning  
 

1.  Mötets öppnande 
 

2.  Föregående minnesanteckningar 
 

3.   Ekonomi  
 3.1) Information - Utfall och prognos  

3.2) Beslut – fördelningsnyckel 2017 
3.3) Beslut – årsavgift 2017 
3.4) Beslut – hantering av överskott/underskott 2016 
3.5) Beslut – Budget 2017 
 

4.   Kommunstyrelseseminarium  
 4.1) Uppföljning av kommunstyrelseseminariet 17-18 november  

4.2) Beslut - Kommunstyrelseseminarium 2017 
 

5.   Summering av 2016 samt direktiv till kommunchefsgruppen 2017 
  

6.   Samordnat yttrande om kärnkraft? 
 

7.  Information - ”Plattform – Förebyggande insatser”  
En överenskommelse genom samordningsförbundet Umeåregionen 
 

8.  Övriga frågor 
 

9.  Nästa möte – Beslut om plats 
 

10.  Mötets avslutande 
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1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
 

2.  Föregående minnesanteckningar 
 Bilaga:  2) RR_anteckningar_20160909 

 
 
Beslut 
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2016-09-09  noteras. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2016-09-09 gicks igenom och 
godkändes. 
 
 

3.   Ekonomi  
 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilagor:  fördelningsnyckel 2017,  Budget_förslag 2017 
 

3.1) Information - Utfall och prognos  

Tom oktober 2016 uppgick kostnaderna till 1 475 000 kr. Beräknat överskott vid 
årsskiftet 2016/2017 är 800 000 kr. Kostnad för KS-seminariet (ca 260 000kr) samt 
arvode för föredragshållare vid ledardagar på temat ”Attraktiv arbetsgivare” (ca 
60 000kr) har inte tagits tom oktober 2016 men har inkluderats i prognosen.  
 
Utfall tom oktober 2016 

  
Summa intäkter 2016 2 704,70 

Varav årlig avgift 2 000,00 

överskott från tidigare år 704,70 

Summa kostnader tom oktober  -1 475,40 
Återstående tom oktober 1 229,30 

 
 
Prognos 2016 

  
Summa intäkter 2016 2 704,70 

Varav årlig avgift 2 000,00 

överskott från tidigare år 704,70 

Summa kostnader tom december -1 904,70 
Kvar vid årsskiftet ca 800,00 
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3.2) Beslut fördelningsnyckel 2017 
Bilaga: fördelningsnyckel 2017 
 
Beslut 
Regionrådet fastslog 2017 års fördelningsnyckel enligt bilagt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
2017 års fördelningsnyckel återfinns i bilaga. Befolkningstalen har uppdaterats utifrån 
SCBs tillgängliga statistik kvartal 3, 2016. Regionrådet fastslog fördelningsnyckeln för 
2017 enligt bilagt förslag.  
 
 
3.3) Beslut - årsavgift 2017 
Bilaga: fördelningsnyckel 2017 
 
Beslut: 
Regionrådet beslutar att 2017 års avgift ska vara 2 000 000 kr att fördela enligt 
Umeåregionens fördelningsnyckel och faktureras respektive kommun.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefsgruppen hade föreslagit Regionrådet att 2017 års avgift ska uppgå till 
2 000 000 kr och fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel och faktureras respektive 
kommun. Regionrådet beslutade enligt förslag.  
 
 
 3.4) Beslut – hantering av överskott/underskott 2016 
Bilaga: - 
 
Beslut: 
Regionrådet beslutar att överskott 2016 ska överföras och budgeteras 2017.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefsgruppen hade föreslagit Regionrådet att överskott 2016 ska överföras till 
2017 och nyttjas i linje med prioriterade utvecklingsområden. Regionrådet beslutade 
enligt förslag.  
 
3.5) Beslut – Budget 2017 
Bilaga: Budget_förslag 2017 
 
Beslut: 
Regionrådet beslutar budget 2017 enligt bilagt förslag. Kommunchefsgruppen 
uppdras göra eventuella justeringar utifrån faktiskt utfall 2016-12-31 och i enlighet 
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med prioriterade utvecklingsområden. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreslagen budget utgår från att regionrådet beslutar att överskott 2016 disponeras 
2017.  
 
Då utfall tom 2016-12-31 inte var fastställt vid regionrådsmötet 2015-12-09 ska 
justeringar att göras utifrån faktiskt utfall. Bilagt budgetförslag är uppdelat i bokade 
kostnader (röd-markerat) och medel fria att fördela enl. de prioriterade områden som 
görs (grön-markerat).  
 
Regionrådet beslutade budget 2017 enligt bilagt förslag och uppdrog 
kommunchefsgruppen göra justeringar utifrån faktiskt utfall 2016-12-31 och i linje 
med prioriterade områden.  
 

4.   Kommunstyrelseseminarium  
 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  - 
 
4.1) Uppföljning av kommunstyrelseseminariet 17-18 november  
 
Ärendebeskrivning 
Temat för kommunstyrelseseminariet 17-18 november 2016 var ”Regionbildning – 
vad skulle det innebära i Umeåregionen?”.  
 
Regionrådet reflekterade kring seminariet vad gäller form, innehåll mm. Det 
konstaterades att kommunstyrelseseminariet var lyckat. Det samlade intrycket från 
dagarna var att en samsyn råder om att Umeåregionen är en viktig bas för 
mellankommunal samverkan oavsett om storregion bildas eller inte. Vid 
regionrådsmötet konstaterades att en storregion inte kommer bildas den närmaste 
tiden. Regionrådet konstaterade också att det finns goda förutsättningar att fortsätta 
utveckla ett funktionellt samarbete inom Umeåregionen. Motsvarande 
samverkansorgan finns i övriga länet. Viktigt blir också att tillsammans verka för att 
länsgränsen ska utgöra ett hinder för utveckling inom, och av, 
arbetsmarknadsregionen.   
 
Totalt antal anmälda var 78 personer. Externa föredragande var Håkan Brynielsson, 
SKL, Lars Westin, CERUM och Aurora Lindberg, Kommunförbundet Västernorrland. 
Moderator var Clas Engström.    
 
4.2) Kommunstyrelseseminarium 2017? 
 
Beslut: 
Regionrådet beslutar att inget kommunstyrelseseminarium hålls under våren 2017  

 
Ärendebeskrivning 
Regionrådet resonerade om ifall ett kommunstyrelseseminarium ska hållas under 2017.  
 
Enligt mötesplaneringen fanns ett datum för kommunstyrelseseminarium planerat till 



UMEÅREGIONEN ANTECKNINGAR 6(8)  
Regionrådet 2016-12-09 
 
 

 

2017-03-16. Regionrådet konstaterade att ett seminarium det datumet blir allt för tätt 
inpå det seminarium som hölls i november 2017.  
 
En möjlighet finns också att hålla ett seminarium under hösten 2017.  
 
Regionrådet beslutade att inget kommunstyrelseseminarium hålls under våren 2017.  
 
 

5.   Summering av 2016 samt direktiv till kommunchefsgruppen 2017 
 Föredragande: Per-Eric Magnusson, Jonas Jonsson, Helen S Hetta, Karin Ahnqvist, 

Lisa Andersson Lindberg 
Bilaga:  UR2016 

 
Beslut: 
Regionrådet beslutar att arbetet utifrån de prioriterade områdena 2016 ska fortsätta 
under 2017:   

- Införande av gemensamt PA-system  
- Flyktingmottagning och integration 
- Attraktiv arbetsgivare  
- Umeåregionen - En arbetsmarknadsregion 

****************************** 
- Samordnad larmhantering 

 
Särskilt fokus ska läggas på ”Umeåregionen – En arbetsmarknadsregion” samt att 
fortsätta arbeta för effektivisering av kommunal verksamhet.  

 
Ärendebeskrivning 
Lisa A L och kommunchefsgruppens kontaktpersoner för de olika prioriterade 
områdena sammanfattade året som gått. Utöver de prioriterade områdena har en rad 
andra frågor lyfts i kommunchefsgruppen och i regionrådet som exempelvis 
avfallshantering och landsbygdsutveckling. Se vidare bilaga.  
 
Vid regionrådsmötet 2016-06-17 sammanfattade kommunchefsgruppen inriktningen 
för arbettet och att fyra av de fem områdena tydligt tangerar varandra; 
 
- Införande av gemensamt PA-system  
- Flyktingmottagning och integration 
- Attraktiv arbetsgivare  
- Umeåregionen - En arbetsmarknadsregion 

*********************** 
- Samrodnad larmhantering hanteras separat och drivs från Örnsköldsviks KAC. 
 
Utifrån detta föreslog kommunchefsgruppen att de prioriterade områdena också 
fortsätter gälla under 2017. 
 
Regionrådet resonerade kring de frågor som varit aktuella under året samt gav direktiv 
till fortsatt för kommunchefsgruppen och kansliet. 
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Frågan om effektivisering av kommunal verksamhet lyftes som en viktig del att 
fortsätta utveckla. Kommunchefsgruppen uppmanades se över möjligheter till 
ytterligare samordning och samarbete för effektiviseringar.  
 
Ett resonemang om vikten av att fokusera på utveckling av Umeåregionen som 
arbetsmarknadsregion fördes också. Kommunchefsgruppen uppdrogs att intensifiera 
arbetet inom detta område under 2017 och framåt.  

  
6.   Samordnat yttrande om kärnkraft? 

 Föredragande: Johan Söderling 
Bilaga:  6)Brev till alla kommuner i Norrbotten Västerbotten Västernorrland 

12 september 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Den 12 september 2016 skickades ett brev till samtliga kommuner i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland från nätverket ”Kärnkraftsfritt Bottenviken”. Se 
bifogad fil. Avsikten med brevet är att uppmana folkvalda politiker att driva frågan om 
att stoppa byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finnland.  
 
Johan Söderling ställer frågan till Umeåregionens regionråd om intresset för att 
gemensamt ta ställning i frågan.  
 
Det konstaterades att flera kommuner redan svarat. Inget gemensamt ställningstagande 
görs.  
 

7.  Information - ”Plattform – Förebyggande insatser”  
En överenskommelse genom samordningsförbundet Umeåregionen 

 Föredragande:  
Bilaga:  7) Plattform – Förebyggande insatser 

 
 

 
Beslut:  
Kommunchefsgruppen uppdras ha dialog med samordningsförbundet i frågan om 
överenskommelse om ”plattform – förebyggande insatser”.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchefsgruppen lyfte en information vid senaste kommunchefsgruppsmötet om 
att ett beslut har fattats om att ingå en lokal överenskommelse mellan 
Försäkringskassan, Samordningsförbundet Umeåregionen och Umeås, Vindelns, 
Vännäs, Nordmalings och Robertsfors kommuner.  
 
Syftet med överenskommelsen är att skapa en utvecklingsarena för insatser/åtgärder 
som bidrar till att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken. Målet är att minska 
sjukskrivningarna hos aktuella arbetsgivare. Se vidare bifogad fil. 
 
Frågan om insatser för att minska sjuktalen har lyfts under det prioriterade området 
”attraktiv arbetsgivare” i regionrådet, kommunchefsgruppen och 
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personalchefsgruppen.  
 
Utifrån detta ser kommunchefsgruppen det som viktigt att berörda har kännedom om 
den överenskommelse som tecknats genom Samordningsförbundet Umeåregionen.  
 
Kommunchefsgruppen uppdrogs föra dialog med samordningsförbundet i frågan.  
 

8.  Övriga frågor 
  

8.1 Socialt företagande 
Beslut:  
Regionrådet beslutar bjuda in någon att ge information om möjligheter vad 
gäller socialt företagande till ett kommande regionrådsmöte. 

 
Johan Söderling informerade om det pågående arbetet om socialt företagande 
som pågår genom samordningsförbundet.  
 
Regionrådet beslutar bjuda in någon att ge information om möjligheter vad 
gäller socialt företagande till ett kommande regionrådsmöte.  

 
 

9.  Nästa möte – beslut om plats 
  

Datum: Onsdag 2017-02-08  
Tid: 09:00 - 15:00 ink nämndssammanträde 
Plats: Robertsfors 
 

10.  Mötets avslutande 
 Ordförande förklarar mötet avslutat 
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