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Dag

2018-05-17

Tid

09.00 – 12.00, lunch kl. 12-13

Plats

Kommunhuset i Vännäs, sessionssalen

Beslutande

Christina Lidström, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande
Monica Jonsson, Nordmalings kommun
Patrik Nilsson, Robertsfors kommun
Lars Tängdén, 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, fr kl. 10.30
Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun
Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande

Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Ulf Månsson, Nordmalings kommun
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Margaretha Alfredsson, (tf. stads dir.) Umeå kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare

Externa deltagare
regionrådsmöte

Elisabeth Johansson, Vakin och Inger Olofsson, Vännäs kommun
Carola Larsson och Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen
Nina Säfsten, Mattias Wahlberg, Handelskammaren
Sirpa Kärki, projektledare EFFEKT, Anna Molin, Umeå
näringslivsservice
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Minnesanteckningar Regionrådsmöte 2018-05-17
1.

Mötet öppnas
Hans Lindberg förklarade mötet öppnat.

2.

Föregående minnesanteckningar
Bilagor: 2) RR_anteckningar_2017-11-29
Regionrådets beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3.

Information från kansliet
Bilagor:
3.1) Utfall 2017 och justerad budget 2018
3.2) Ekonomisk rapportering
Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit del av utfall 2017 och justerad
budget 2018 samt den ekonomiska rapporteringen, och att dessa godkännes.
Till protokollet noteras att regionrådet har ej utnyttjade medel 2018 men avvaktar
kommande avstämningar av införandet av det nya personal- och lönesystemet.

4.

Uppföljning från kommunstyrelseseminariet
Vid sammanträdet görs en kortare uppföljning av kommunstyrelseseminariet.
Förmiddagen om digitalisering var särskilt uppskattad, även om infrastruktur också är
viktigt.
Regionrådets beslut
Kommunchefsgruppen ges i uppdrag att ge förslag på fortsatt process för
it/digitalisering i ett regionalt perspektiv.
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Ärende till Regionrådet - Fortsatt arbete för landsbygdsutveckling
Bilagor: 5) Ärende till regionrådet
Regionrådets beslut
Kommunchefsgruppen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete för
landsbygdsutveckling.
Förslaget bör besvara hur Umeåregionen kan:
- organisera sig för gemensam landsbygdsutveckling
- söka extern finansiering
- ta tillvara erfarenheterna från tidigare år
Möjliga kopplingar till samordning med och delaktighet från Örnsköldsviks
kommun ska också ingå i förslaget.

6.

Samordning avfallshantering
6.1) lägesrapport insamlingssystem för hushållsavfall
Inger Olofsson och Elisabeth Johansson deltar vid mötet och ger en lägesrapport kring
kommande insamlingssystem för hushållsavfall i Umeåregionen
• Workshop har ägt rum 24/1 med entreprenörer, kommuner mm.
• Fortsatt erfarenhetsutbyte med Härnösand m.fl.
• Upphandlingsunderlag för sophämtning - två underlag - tas fram för att kunna
anpassa oss till både dagens förutsättningar och förändringar som kan komma
utifrån en förändrad promemoria om producentansvar. Upphandlingen måste
gå ut.
Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit emot informationen om nytt
insamlingssystem för hushållsavfall i Umeåregionen.

6.2) Miljödepartementets promemoria kring producentansvar
Vännäs och Umeå kommuner är remissinstanser. Remisstiden går ut 8/6.
Samrådsgrupp avfall i Västerbotten tillsammans med Norrbottens kommuner kommer
att lämna ett gemensamt remissvar.
Promemorian i sammanfattning:
• Producenterna ska ha fullt ansvar
• Mål om 60 % fastighetsnära insamling 2021
• Mål om 100 % fastighetsnära insamling 2025
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Kommunerna ska ha ansvar för hushållsavfallet. Vill kommunerna gå in och göra
något inom producenternas ansvarsområde så ska det regleras i avtal. Detta är en stor
skillnad mot gällande förordning. Det föreslås ett rikstäckande insamlingssystem med
väldigt lite utrymme för undantag.
Signalerna är att regeringen har för avsikt att göra förändringen innan valet.
Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit emot informationen om
promemorian och effekterna på Umeåregionens nya insamlingssystem för
hushållsavfall.
6.3) Avfallsplanearbete
Idag har Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vindelns och Vännäs avfallsplaner som räcker
till 2020.
Förslag är att ny avfallsplan för kommunerna (förutom Ö-vik) tar fram en avfallsplan
som ska räcka 2021 till 2030. Arbetet ska påbörjas hösten 2018 och en arbetsgrupp ska
utses. Planen ska bl a innehålla mål som ska vara politiskt förankrade. Varje
kommunfullmäktige beslutar om sin egen plan.
Regionrådets beslut
En gemensam avfallsplan för Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln
och Vännäs tas fram att gälla 2021–2030.
Arbetsgruppen utses bland tjänstepersonerna, på uppdrag av kommunchefsgruppen.
Umeåregionens regionråd ska vara bollplank och forum för politiska avstämningar.

7.

Beslut om Umeåregional överenskommelse med Arbetsförmedlingen
Vid sammanträdet gjordes en genomgång av Umeåregional överenskommelse med
Arbetsförmedlingen. Carola Larsson Arbetsförmedlingen Umeå och Anders Hahlin,
Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik deltog.
Regionrådet föreslås få följande åtaganden:
• varje halvår följa upp arbetsmarknadsanalys för Umeåregionen
tillsammans med arbetsförmedlingen.
Genomförande: via att Arbetsförmedlingen bjuds in.
• varje år göra samlad uppföljning kring Umeåregionens utbud gällande SFI,
spår inom DUA, Komvux, Vård college och eventuellt andra kommunala
utbildningsinsatser på gymnasienivå för en samlad bild gällande utbud av
utbildningsmöjligheter
Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen
• följa upp erfarenheter från Arbetsmarknadskunskap i skolan
Genomförande: Bjuds in för rapportering
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inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att fler ska slutföra sina
gymnasiestudier
Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen
inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att öka andelen som går vidare
till eftergymnasiala studier
Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen

Regionrådets beslut
Regionrådet ställer sig positivt till överenskommelsen och beslutar
• att anta de föreslagna åtagandena för Regionrådet samt
• att de åtaganden som gäller kommunerna skickas tillsammans med en
tjänsteskrivelse för handläggning och beslut i respektive kommun

8.

Presentation av projektet Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen
Nina Säfsten och Mattias Wahlberg, kommunikatörer, Arbetsmarknadskunskap i
Umeåregion deltar och ger information om projektet.
Varför är arbetsmarknadskunskap i skolan viktigt:
• Stor kompetensbrist i Sverige och Västerbotten
• Minska avståndet mellan skola och näringsliv
• Hitta vägar för att förbättra matchningen

Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit emot information om projektet
Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen.

9.

Information om förnyat samarbete inom turism
Sirpa Kärki, Anna Molin deltar och ger information om projekt Effekt samt de tankar
som finns om samordning och utveckling av den befintliga
besöksnäringsverksamheten.
9.1) Projekt EFFEKT och gemensam strategi för privatturism
Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit emot information om projektet
Effekt samt om den gemensamt framtagna privatturismstrategin.
9.1) Visit Umea 2.0 - Förändringsarbete och förnyat samarbete gällande turism
Regionrådets beslut
Till protokollet noteras att regionrådet har tagit emot information om det
utvecklingsarbete som sker inom organisationen för besöksnäringsverksamheten i
Umeå kommun.
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Övriga frågor
10.1) Löne- och personalsystemet
Diskussion om införandet av det gemensamma löne- och personalsystemet.
Regionrådets beslut
Kommuncheferna ges i uppdrag att sammanställa hur långt vi har kommit i de
olika processerna med det nya personal- och lönesystemet.
Gemensam analys utifrån de enskilda kommunernas behov/läge, men ska
också belysa möjligheterna att samarbete/samnyttja personal. Uppdraget ska
redovisas på kommande regionrådssammanträde.

11.

Nästa möte - Beslut om plats samt förslag till ärenden att lyfta

Regionrådets beslut
Mötet 30/8 flyttas till 17/9 kl. 13 i Umeå.
Mötet 28/11 tidigareläggs till 22/11, Nordmaling
12.

Mötet avslutas

