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Dagordning Regionrådsmöte 2017-08-30 kl. 08.00 – 09.20 ca 

 
 

1.  Mötet öppnas 

2.  Föregående minnesanteckningar 

3.  Statusrapport beträffande införandet av PA-system  

4.   Datumkrock - Regionrådsseminarium 25-26 oktober 

5.  Digigov 5 - 6 december – info/anmälan 

6.  Brottofferjouren – möjligheter till bidrag?  

7.   Överförmyndarverksamhet - förändrade avtal för handläggning av 
ensamkommande barn och unga 

8.  Övriga frågor  

9.  Nästa möte 

10.  Mötet avslutas 
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1. Mötet öppnas 
Ordförande berättade om byggandet i Umeå centrum och förklarade därefter mötet öppnat.  

 
2. Föregående minnesanteckningar 

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 
Bilagor:   2)RR_anteckningar_2017-05-24 

BESLUT:  
RR_minnesanteckning_2017-05-24 godkänns 
 
 
Anteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes.  

 
 
3. Statusrapport beträffande införandet av PA-system 

Föredragande: Birgitta Forsberg, Monica Vestberg  
Bilagor:   3) lägesrapportPA_RR_2017-08-30.ppt 

 
Anteckningar 
Birgitta Forsberg och Monica Vestberg närvarade för att ge en lägesrapport när det gäller 
införandet av gemensamt PA-system. Det konstaterades att införandet i etapp 1 (Umeå och 
Vindeln) har medfört problem framförallt när det gäller utbetalning av korrekta löner.  

Birgitta och Monica rapporterade att man arbetar intensivt med att rätta till de problem som 
finns. Samtidigt förbereds för införande i etapp 2 (Örnsköldsvik med bolag) och etapp 3 
(Bjurholm, Vännäs, Robertsfors och Nordmaling).  
 
Se vidare bilaga.   

Regionrådet resonerade kring läget i införandeprojektet. Bland annat dryftades frågor gällande 
hur införandet i etapp 2 och 3 kommer att påverkas av förseningarna i etapp 1. Birgitta och 
Monica berättade om det arbete som görs för att säkra resurser och justera tidplaner så att 
införande i etapp 2 och 3 ska vara genomförbart.  

Vidare framkom behovet av att tydliggöra och strukturera arbetet kring den gemensamma 
nämnden för drift av PA-systemet.  

 
 
4. Datumkrock - Regionrådsseminarium 25-26 oktober  

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 
Bilagor:  -  

 
BESLUT: 
Regionrådet beslutar att avsätta tid vid regionrådsmötet 2017-11-29, eftermiddag för 
genomförandet av den planerade workshopen "lär oss leda digitalt".  

 
 

Anteckningar  
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Hans Lindberg berättade om den planerade aktiviteten med E12 Atlantica Transport som 
kommer att genomföras samma datum som regionrådets planerade aktivitet lunch till lunch 
2017-10-25 - 2017-10-26. Eftersom aktiviteten med E12 Atlantica Transport berör aktörer 
från både Sverige, Finland och Norge konstaterades det att regionrådets 
”regionrådsseminarium” behövder ställas in/flyttas.  

Regionrådet beslutade avsätta tid i samband med regionrådsmötet 2017-11-29 för workshop 
på temat ”lär oss leda digitalt”/”digitalisering för ökad konkurrenskraft”.  

Kansliet och kommunchefsgruppen kommer att återkomma till regionrådet med förslag när 
det gäller fortsatta samtal om stärkt samarbete för konkurrenskraftig infrastruktur i öst-västlig 
och nord-sydlig riktning.  

 
 
5. Digigov 5 - 6 december – info/anmälan  

Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 
Bilagor:  - 

 
BESLUT: 
Regionrådet beslutar att utöver anmälningsavgiften också finansiera resa och boende 
med Umeåregionens gemensamma medel. 
 
Anteckningar 
Regionrådet beslutade 2017-05-24 att vika medel ur gemensam budget för deltagande vid 
DigiGov i Stockholm den 5-6 december 2017.  

Lisa A L informerade om resa, boende och anmälan till konferensen. Lisa ställde frågan om 
ifall det var av intresse att arrangera en gruppresa samt att göra en gruppbokning av boende.  

Regionrådet beslutade finansiera resa, boende och anmälningsavgift med Umeåregionens 
gemensamma medel.  
 
Om DigiGov 
DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet 
om samhällets utveckling utifrån digitalisering:  

”DigiGov - Toppledarforum för ett smartare Sverige - Arbetet med digitalisering 
behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer 
effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga 
prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, 
näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk 
diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras 
framåt. 

Programmet är uppbyggt kring våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan 
möta dessa genom innovation, samverkan och digitalisering. Under respektive 
utmaning ligger förändring i fokus och lyfter fram inspirerande fallstudier och 
exempel från de som kommit längst i Sverige såväl som i internationella 
sammanhang.” 

Digigov: http://digigov.se/  
 

 
 

http://digigov.se/
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6. Brottsofferjouren – möjligheter till bidrag?  
Föredragande: Hans Lindberg 
Bilagor:  6) BOJ Statistik Umeå 2016 

 
BESLUT: 
Regionrådet beslutar uppdra kommunchefsgruppen att se över möjligheter till bidrag till 
Brottsofferjouren Umeå, samt hur en modell för bidrag i sådana fall skulle kunna se ut. 

 
 
Anteckningar 
Hans Lindberg lyfte önskemålet att se över möjligheterna för kommunerna i Umeåregionen, 
(ex Örnsköldsvik som medfinansierar brottsofferjouren Västernorrland) att bidra ekonomiskt 
till Brottsofferjouren i Umeå. 

Samtliga kommuner tar del av brottsofferjourens verksamhet men Umeå är den kommun som 
bidrar ekonomiskt idag genom att ge ett föreningsstöd om 50 000 kr/år samt stå 
lokalkostnader. Regionrådet slöt till att det är rimligt att undersöka möjligheten för 
kommunerna att bidra till att stärka verksamheten.  

Regionrådet konstaterade också att den förfrågan om att ingå ett IOP som gått ut till 
kommunerna måste handläggas i respektive kommun och att frågan idag ligger inom 
socialtjänstens område.  

Kommunchefsgruppen uppdrogs se över möjligheterna att bidra till brottsofferjourens 
verksamhet.  

 
7. Överförmyndarverksamhet - förändrade avtal för handläggning av 
 ensamkommande barn och unga  

Föredragande: - 
Bilagor:   7) Reglerat avtal för handläggning av ensamkommande barn och unga 

 
Anteckningar  
Nordmalings och Robertsfors kommuner undertecknade tillägg till avtal för handläggning av 
ensamkommande barn och unga. Övriga berörda återkommer med undertecknade tillägg till 
avtal.  

 
Ärendebeskrivning 

Beslut om undertecknande av tillägg till avtal ska fattas i respektive kommun (exkl. 
Örnsköldsvik och Umeå). Ärendet har hanterats i kommunchefsgruppen 2017-08-17. 

Underskrift sker i samband med regionrådsmötet av praktiska skäl. Lisa A L tar med tillägg 
till avtal för underskrift vid mötet.  

 

För frågor innan regionrådsmötet, kontakta;  

  
Åsa Pålsson Stråe 
Chef Överförmyndarenheten i Umeåregionen 
 
Tel: 090-163611  
Mobil: 070-633 11 34 
asa.palssonstrae@umea.se 

 

mailto:asa.palssonstrae@umea.se
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8. Övriga frågor 
8.1 Framtida finansiering av URnära? 

 
BESLUT: 
Regionrådet beslutar bjuda in företrädare från föreningen URnära till nästa 
regionrådsmöte 2017-11-29 för att rapportera det arbete som bedrivits under 
2017. 

Ulf Eriksson, Vännäs kommun, lyfte frågan om hur resonemangen i övriga kommuner går 
när det gäller fortsatt medfinansiering av URnäras verksamhet.   
 
En kortfattad rapport från senaste LAG-gruppmötet gavs av Madelaine Jakobsson som 
ingår i LAG-gruppen.  

Regionrådet konstaterade att ingen förfrågan om fortsatt finansiering har gått till 
kommunerna men att samma princip som tidigare diskuterats gäller. Eventuell 
medfinansiering av projekt behöver även fortsättningsvis beslutas i respektive kommun 
utifrån framskrivna projekt och beviljade externa medel.  
 
Regionrådet beslutade bjuda in föreningen till regionrådsmötet 2017-11-29 för att 
rapportera det arbete som bedrivits under 2017 samt samtal om eventuellt fortsatt arbete.  

 
9. Nästa möte 

Regionrådsmöte 2017-11-29, kl. 09.00-15.00 
 
Plats: Bjurholm 

 

Prel upplägg:  

Förmiddag: Nämndssammanträde och regionrådsmöte 
Eftermiddag: Fördjupade samtal/workshop på temat digital transformation, digitalt ledarskap 
(”lär oss leda digitalt”) 

 

 
10. Mötet avslutas 

Mötet avslutades och SKLs konferens ”framtidens utmaningar” tog vid.  
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